
OCHRANA PŘÍRODY

Chráněná krajinná oblast Pálava byla vyhlášena výnosem 
č.j. 5790/1976 ministerstva kultury 19. března 1979. Předmětem ochrany 
jsou podle něj všechny hodnoty krajiny, její vzhled a typické znaky, napří-
klad povrchové utváření, vodní toky, klima, vegetační kryt, živočichové, 

ale také architektonické stavby či urbanistická skladba sídlišť. Řízením 
CHKO je pověřena správa se sídlem v Mikulově. 
 Některé lokality však byly chráněny již dříve, například Pavlov-
ské vrchy na základě výnosu tehdejšího majitele, knížete Dietrichsteina, 
z roku 1930. Za druhé světové války, kdy Mikulovsko bylo odtrženo od 
protektorátu Čechy a Morava, zde byla říšskými úřady vyhlášena chrá-
něná krajinná oblast, která zahrnovala vápencová bradla a jejich úpatí. 
Po jejím konci byly lokality Děvín, Kotel, Soutěska, Sv. Kopeček, Turold
a Šibeničník označeny jako botanické rezervace.
 16. června 1986 byla CHKO Pálava začleněna do meziná-
rodního systému biosférických rezervací, později do celoevropské sítě 
NATURA 2000, zahrnující evropsky významné lokality a ptačí oblasti. 
V roce 2003 byla BR Pálava doplněna o Lednicko-valtický areál a oblast 
Podluží, charakteristickou rozsáhlým výskytem lužních lesů. Takto rozší-
řené území biosférické rezervace dostalo název Dolní Morava.  
 Jedním z hlavních důvodů vyhlášení CHKO a biosférické rezer-
vace byla výjimečná rozmanitost přírody na jejím území – nalezneme zde 
ekosystémy vápencových bradel, panonských stepí, doubrav a dubohab-
řin, lužních lesů, nivních údolí i slanisek, které zahrnují mnoho vzácných 
či endemických druhů rostlin a živočichů. Kromě těchto navýsost přírod-
ních památek je oblast cenná i z hlediska kulturního – lidé zde krajinu 
utvářeli a ovlivňovali od doby kamenné, čímž přispěli k jejímu typickému 
charakteru kulturní krajiny s častými  vinohrady a ovocnými sady. 
 Na území CHKO leží 14 maloplošných zvláště chráněných úze-
mí o celkové rozloze 788,9 ha, což je téměř 10 % rozlohy CHKO. Pod 
Správu CHKO také spadá 12 MZCHÚ ležících mimo území chráněné 
krajinné oblasti o celkové rozloze 961,2 ha. Do budoucna jsou k vyhláše-
ní navrhnuty další lokality. Přírodní rezervací by se tak mohla stát oblast 
Nad Střelnicí, vyznačující se teplomilnými doubravami, výskytem step-
ních druhů rostlin a živočichů. V kategorii přírodní památky se uvažuje 
o vyhlášení bývalého Drápalova lomu u Milovic, kde je zachován unikátní 
geologický profi l. 

Maloplošná zvláště chráněná území

PP Anenský vrch (rozloha 0,59 ha; vyhlášeno 1986)

Flyšový vrch uprostřed sadů a vinic. V rezervaci jsou chráněny spo-
lečenstva stepních lad, na kterých se vyskytují jak chráněné rostliny, např. 
sasanka lesní, tak živočichové – hojní jsou zde motýli, přímo na Anen-
ském vrchu nebo v okolních sadech hnízdí ťuhýk obecný, strnad luční, 
bramborníček černohlavý či krutihlav. 

NPR Děvín – Kotel – Soutěska (380,24 ha; 1992)

Největší pálavské MZCHÚ zahrnuje pestrou mozaiku ekosys-
témů, ať již skalních, stepních či lesních. Patří sem vrcholové partie 
vrchů Pálava (462 m n. m.) a Děvín (550 m n. m.), dále Soutěska a Kotel. 
Vegetace se liší podle orientace svahu – zatímco severní svahy jsou porost-
lé lesy, na jižních převažují skalní a stepní společenstva. Roste zde většina 

typických pálavských druhů, např. kosatec nízký, svízel rakouský, písečni-
ce velkokvětá, paprska velkokvětá, nejrůznější druhy kavylů či endemitní 
hvozdík Lumnitzerův pálavský. Na vrcholových částech vápencových skal 
se vyskytuje dvojštítek hladký a starček celolistý. Dalším velmi vzácným 
druhem je maceška nejmenší, která má v okolí Děviček jedinou českou 
lokalitu výskytu. Bohatá je i druhová skladba fauny. Z bezobratlých se 

zde vyskytují teplomilné druhy jako stepník rudý, kobylka sága, kudlanka 
nábožná, saranče modrokřídlé, žluťásek úzkolemý, kriticky ohrožení 
motýli jasoň dymnivkový a martináč hruškový. Obratlovci jsou zastou-
peni ještěrkou zelenou, užovkou hladkou nebo v Soutěsce hnízdícím 
sokolem stěhovavým a rarohem velkým. Pozůstatkem z doby, kdy zde byla 
obora, jsou mufl oni. Kromě živé přírody jsou v této rezervaci cenné také 
geologické a geomorfologické útvary vápencových bradel, které odkrývají 
jedinečné geologické profi ly.

NPP Kalendář věků (0,5 ha; 2005)

Kalendář věků je až 16 m mocný sprašový profi l, nacházející se 
v bývalé cihelně v Dolních Věstonicích. Kromě eolických a svahových 
sedimentů obsahuje také dva archeologické horizonty, obsahující zbytky 
ohnišť lovců mamutů a kostí zvířat. 

PP Kienberg (6,39 ha; 1995)

Bývalá pískovna je významným paleontologickým nalezištěm, kde 
se nacházejí pozůstatky fauny třetihorního badenského moře, zejména 
ulity měkkýšů rodu gastropodů. Na hřebeni vrchu jsou bývalé pastviny, 
nyní zarůstající teplomilnou travinobylinnou vegetací, v okrajových čás-
tech keři.

PP Kočičí skála (0,66 ha; 1951)

Jedná se o skalnatý vápencový výchoz, na kterém rostou typické 
teplo- a vápnomilné druhy skalních stepí. Na jaře zde rozkvétají hlavá-
ček jarní, kručinkovec poléhavý, koniklec velký a různé druhy kosatců. 
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Zvláštní pozornost zasluhuje pomněnka úzkolistá, která zde má svou jedi-
nou moravskou lokalitu. 

NPR Křivé jezero (116,40 ha; 1973)

Tato rezervace reprezentuje ekosystémy lužního lesa, nivních luk 
a mokřadů, které byly typické pro území, nyní zaplavené vodním dílem 
Nové Mlýny. V zákrutách bývalého meandru řeky Dyje se každé jaro tvoří 

periodické tůně, které 
jsou domovem mnoha 
druhů bezobratlých – 
namátkou žábronož-
ky sněžní, listonoha, 
skokana štíhlého, ros-
ničky zelené či velmi 
vzácné blatnice skvr-
nité. Zdejší lužní les 
zahrnuje jak porosty 
měkkého luhu, vysky-
tující se na dlouho-
době zaplavovaných 
místech, tvořené ze-
jména různými druhy 
vrb, olší, topolů nebo 
vzácněji jasanem úz-

kolistým, tak lesy tvrdého luhu na vyvýšenějších, kratší dobu zaplavených 
místech. V těch rostou zejména jilmy, jasany, javory a král lužního lesa – dub 
letní, dorůstající  výšky až 35 metrů. Frekvence záplav ovlivňuje i druhovou 
skladbu podrostu – pro měkký luh jsou typické vlhkomilné rostliny jako 
žabník jitrocelový, kopřiva dvoudomá, ostružník ježiník, kosatec žlutý, vzác-
ná bledule letní nebo ladoňka vídeňská, lemují jej  porosty rákosin a ostřic, 
ve stojatých vodách rozkvétají stulík žlutý a leknín bílý. Ve tvrdém luhu na 
jaře kvetou dymnivky duté, sněženka jarní, sasanky, orsej jarní a v někte-
rých místech se celé rozsáhlé plochy zelenají porostem česneku medvědího. 
Na nivních loukách pak roste ožanka čpavá, hrachor bahenní nebo violka 
slatinná. Lužní les je zajímavý i z hlediska živočichů, zejména ptáků. Hníz-
dí zde i takové druhy, jako je kriticky ohrožený orel mořský, luňák červený 
a hnědý, častí jsou čápi bílí či kormoráni. Během jarních záplav zde může-
me pozorovat unikátní způsob hnízdění hus velkých na vrbách. 

PR Liščí vrch (7,10 ha; 1986)     

Zaoblený pískovcový vrch, na jehož zejména severní části se vysky-
tují stepní porosty, zbytky úhorů zarůstají keři. Najdeme zde zárazu pí-
sečnou, hojně rostoucí len chlupatý, nejrůznější druhy motýlů i kobylku 
ságu. 

PR Milovická stráň (88,35 ha; 1994)

Rezervace se nachází na svazích a vrcholové plošině Špičáku. Vysky-
tují se zde jak lesní společenstva (dubohabřiny a teplomilné doubravy), 
tak i otevřené stepní biocenózy, pro které je typický hojný výskyt hlaváč-
ka jarního. Z vzácných rostlin a živočichů jmenujme koniklece lučního, 
cvrčka polního a svižníka polního.

PP Růžový kopec (4,03 ha; 1986)

Plocha rezervace byla dříve využívána pro sady a vinice, při které 
docházelo k úpravě terénu terasováním. V současné době se zde teplomil-
ná stepní lada s výskytem sasanky lesní, kosatce různobarvého a třemdavy 
bílé.  

NPR Slanisko u Nesytu (6,76 ha; 1961)

Území bývalých pastvin skýtá útočiště zbytkům ohrožené sla-
nomilné vegetace. Na většině plochy území je ovsíková louka, na části 
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můžeme nalézt slanomilné trávníky se zblochancem oddáleným. Z ohrože-
ných a vzácných druhů rostlin zde roste bařinka přímořská (jedná se o její 
jediné české naleziště), hvězdice slanistá panonská, hadí mor maloúborný, 
solenka Valerandova, jitrocel přímořský, blešník úplavičný, oman britský 
nebo pampeliška besarabská. I zvířena je ovlivněna zasolenými půdami, 
vyskytuje se zde například ploštička slanomilná či jeden z druhů slíďáka, 
který byl do roku 1992 pozorován pouze na rašeliništích ve Finsku. 

PR Svatý kopeček (37,23 ha; 1946)

Na Svatém kopečku se stýkají přírodní a kulturní hodnoty. 
Z geologického hlediska je pozoruhodný kvůli výchozům jurských a spod-
nokřídových vápenců se zbytky korálů a měkkýšů. Najdeme zde stepní 
společenstva s kosatcem písečným, kavylem jižním, pryskyřníkem ilyr-
ským nebo zárazou šupinatou, teplomilné keře jako mahalebku obecnou, 
kalinu tušalaj či dřín. Fauna je zastoupena zde hojným roháčem obecným, 
kudlankou nábožnou, mravkolvy, otakárky nebo jasoněm dymnivkovým, 
ve skalách hnízdí výr velký. 

PR Šibeničník (3,71 ha; 1946)

 Rezervaci tvoří nejjižnější vápencové bradlo Pavlovských vrchů, 
na jehož východním úpatí probíhá západní okrajový zlom Vídeňské pán-
ve. Předmětem ochrany je teplomilná vegetace drnové stepi, zastoupená 
například pryšcem sivým menším, řebříčkem štětinolistým, sinokvětem 
malokvětým nebo ovsířem stepním, který zde má jedinou moravskou lo-
kalitu. 

NPR Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen (94,06 ha; 1951)

Tato rezervace od roku 2001 slučuje tři vápencové bradla, která spo-
juje výskyt teplomilných rostlin a živočichů. Největší část, Tabulová (nebo 
také Stolová hora) je, jak už název napovídá, charakteristická mimořád-
ně plochým vrcholem, který vznikl působením příboje v době, kdy byl 

vrchol na úrovni mořské hladiny. Kromě obvyklých teplomilných druhů 
zde na svém jediném místě roste šalvěj habešská nebo místní endemit 
hvozdík Lumnitzerův pálavský. Z živočichů můžeme potkat různé druhy 
stepního hmyzu, jako jsou žahalky, vřetenušky nebo saranče modrokřídlé. 
Vyskytují se zde také poslední zbytky populace sysla obecného. 

Růžový vrch je tvořen izolovanými vápencovými věžemi, na kterých 
byl postaven Sirotčí hrad. Tyto jsou silně zkrasovělé a proto zde můžeme 
pozorovat závrty či krasová okna. Fauna a fl óra je podobná Tabulové hoře, 
za připomenutí ovšem stojí hojný výskyt kosatce nízkého. 

Nejmenší Kočičí kámen je pozoruhodný z geologického hlediska, 
jelikož jsou zde na povrchu obnaženy různé litologické typy vápenců. 
V nich se vyskytují zkameněliny ulit mořských měkkýšů či otisky hlavo-
nožců nebo korálů. Z chráněných druhů rostlin zde roste koniklec velko-
květý nebo tařice skalní.  

PR Turold (17,20 ha; 1946)

Vrch Turold byl v minulosti poškozen rozsáhlou těžbou vápence, 
po které zde zbyl několikaetážový lom. Ten odkrývá geologické profi ly 
s ernstbrunnskými vápenci i čtvrtohorní spraší s hojným výskytem zka-
menělin. Většina krasových jevů byla těžbou zničena nebo poškozena, ale 
zachovalo se například několik jeskyní, závrtů či škrapy. Jeskyně je zimo-
vištěm vzácných druhů netopýrů, kterých tu bylo napočítáno celkem 14 
druhů – například vrápenec malý, netopýr východní, řasnatý nebo brvi-
tý. Ve stepních porostech na svazích roste kosatec nízký, kosatec písečný 
a koniklec velkokvětý.    

33



Evropsky významné lokality

Na území CHKO Pálava je vymezeno 8 evropsky významných lo-
kalit o celkové ploše 31,5 km2 (38 % rozlohy CHKO), z nichž většina se 
hranicemi víceméně shoduje s dosavadními MZCHÚ. Patří sem Děvín, 
Stolová hora, Turold, Svatý Kopeček u Mikulova, Slanisko u Nesytu, 
Niva Dyje, Milovický les (který je se svou plochou přes 24 km2 největší 
EVL na Pálavě) a kostel Sv. Jiří v Klentnici.

Ptačí oblasti

Celá CHKO je vyhlášena jako ptačí oblast Pálava, část rezervace 
v oblasti Slaniska u Nesytu je součástí ptačí oblasti Lednické rybníky.

Mokřady mezinárodního významu

Na území CHKO zasahují dva mokřady, chráněné v rámci Ram-
sarské úmluvy, a to Lednické rybníky (okolí NPR Slanisko u Nesytu) 
a Mokřady Dolního Podyjí v oblasti NPR Křivé jezero.

Památné stromy

V současné době najdeme na území CHKO 5 památných stromů, 
z toho 4 v Mikulově. 

Lípa v Mikulově, vysoká cca. 15 m, byla vysazena na počátku 
19. století u staré císařské silnice do Brna (odtud se jí říká Brněnská lípa), 
aby označovala vstup do města.

12 m vysokou lípu u hrobky nalezneme za budovou hrobky Di-
etrichsteinů. Byla zde vysazena po konci první světové války na oslavu 
míru. 

Platan javoro-
listý byl vysazen v po-
lovině 19. století před 
domem Dietrichstei-
nů. Roste v blízkosti 
vydatného prame-
ne Herringbrunnen 
a díky bohatým spod-
ním vodám v jeho blíz-
kosti dorostl mimořád-
ných rozměrů – 32 m 
výšky a 530 cm obvodu 
kmene.  

Posledním mi-
kulovským památným 
stromem je pavlov-
nie plstnatá, cizokraj-
ný druh, pocházející 
z Číny. Byla vysazena, 
stejně jako lípa u hrobky, na oslavu míru po první světové válce.    

Jediným nemikulovským zástupcem je jeřáb oskeruše v Dolních 
Věstonicích. Tento druh je poměrně vzácný, v současné době je na ústupu 
v celé České republice. 

     
Zonace CHKO

Plocha CHKO je rozdělená do 4 zón podle stupně jejich ochra-
ny. Nejcennější části – většinou maloplošné zvláště chráněné území, 
doplněná o další neporušené ekosystémy patří do první zóny (v CHKO 
Pálava tvoří 10,07 %) s nejpřísnějším stupněm ochrany, kde je zakázáno 
umisťovat a povolovat nové stavby, měnit využití území, jakož i současnou 
skladbu a plochy kultur, hnojit pozemky a těžit nerosty. 

Do druhé zóny (36,90 %) pak patří zbývající přírodní území (např. 
přírodní rezervace), které zároveň tvoří ochranné pásmo pro zónu první. 
Zde je omezeno používání intenzivních zemědělských technologií, zaká-
záno zakládat obory či jiné formy intenzivního chovu zvěře. Třetí zóna 
(44,85 %) zahrnuje zemědělsky obdělávané pozemky, čtvrtá (8,18 %) 
území zastavěné nebo s výstavbou povolenou. 

Kategorie ochrany

Chráněné krajinné oblasti (CHKO) jsou rozsáhlá území s harmonic-
ky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným 
podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, 
s hojným zastoupením dřevin, popřípadě s dochovanými památkami his-
torického osídlení. Hospodářské využívání těchto území se provádí podle 
zón odstupňované ochrany tak, aby se udržoval a zlepšoval jejich přírodní 
stav a byly zachovány a vytvářeny optimální ekologické funkce těchto úze-
mí. Rekreační využití je přípustné, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty 
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chráněných krajinných oblastí. Vyhlašuje je vláda nařízením. 
Národní přírodní rezervace (NPR) jsou menší území mimořádných 
přírodních hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou 
stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezi-
národním měřítku. Využívání národní přírodní rezervace je možné jen 
v případě, že se jím uchová či zlepší dosavadní stav přírodního prostředí 
a je vázáno na souhlas správního orgánu, který je také zakládá.
Přírodní rezervace (PR) zahrnují menší území soustředěných přírodních 
hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro přísluš-
nou geografi ckou oblast. Vyhlašuje je orgán ochrany přírody, ochrana 
odpovídá druhé zóně CHKO.
Národní přírodní památka (NPP) je přírodní útvar menší rozlohy, na-
příklad geologický či geomorfologický útvar, naleziště nerostů nebo vzác-
ných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s národním nebo 
mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to 
i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk.  Změny či 

poškozování národních přírodních památek je zakázáno, stejně jako jejich 
hospodářské využívání, pokud by tím hrozilo jejich poškození. 
Přírodní památka (PP) je defi nována stejně jako NPP, jen její význam je 
regionální. 
Památné stromy jsou vyhlašovány na základě jejich vzrůstu, historického 
významu, zdravotního stavu či životaschopnosti. V jejich okolí je defi -
nováno ochranné pásmo, kde jsou bez souhlasu orgánu, který památný 
strom vyhlásil, zakázány škodlivé úpravy, například chemizace, odvodňo-
vání či terénní úpravy. 

Biosférické rezervace

Koncepce sítě biosférických rezervací (BR) vznikla na půdě Organiza-
ce Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) v rámci 
programu Člověk a biosféra (Man and biosphere) v roce 1971. Ty mají 
tvořit koordinovanou mezinárodní soustavu chráněných území zahrnují-
cích reprezentativní ukázky přírodních ekosystémů, ale také zachováva-
jící harmonické kulturní krajiny, vzniklé obhospodařováním v souladu 
s přírodou. Dalším posláním je pak vědecký výzkum a sledování změn 
životního prostředí.

Evropská ochrana přirody

Natura 2000 je soustava chráněných území, vytvářených na území stá-
tů Evropské unie. Zahrnuje jednak Evropsky významné lokality (EVL) 
a Ptačí oblasti (PO). EVL zahrnují území, které v biogeografi cké oblasti 
nebo oblastech, k nimž náleží, významně přispívají k udržení nebo obno-
vě příznivého stavu alespoň jednoho typu evropských stanovišť nebo ales-
poň jednoho evropsky významného druhu z hlediska jejich ochrany, nebo 
k udržení biologické rozmanitosti biogeografi cké oblasti. Pokud není 
určeno jinak, na jejich území se může hospodařit, ale je zakázáno tyto 
oblasti poškozovat. 
Jako ptačí oblasti se vymezí území nejvhodnější pro ochranu 
z hlediska výskytu, stavu a početnosti populací druhů ptáků, vyskytujících 
se na území České republiky a stanovených právními předpisy Evropských 
společenství nebo vládním nařízením. Využívání těchto území záleží na 
konkrétní situaci – vláda vyhlásí seznam činností, které jsou na daném 
území zakázány či povoleny pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody, 
případně uzavře s vlastníkem pozemků smlouvu o jejich využívání. 
V rámci Ramsarské úmluvy jsou chráněny mezinárodně významné mok-
řady, které mají význam především jako biotopy vodního ptactva. 
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