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Úvod, 
zamyšlení přírodovědce

 Nemít vodu v krajině je mimořádně 
vážná a v podstatě životu nebezpečná věc, a 
pokud se bídná realita skloubí s nepředvída-
telnou změnou lokálního klimatu, problémy 
přicházejí bez varování. Nejhorší při řešení 
smysluplné nápravy takového problému 
není jen představa složitého a drahého vy-
projektování a vybudování funkční a trvalé 
vodní rezervy, ale vědomí toho, že zde voda 
ještě nedávno byla a přitékala i odtékala sa-
ma, bez manipulačních řádů a dotací. 

 V dnešní době přetlaku informací 
z nejrůznějších oborů, se nezasvěcený člo-
věk může klidně domnívat, že cesta k nápra-
vě není velký problém. Voda teče stále ještě 
z kopce dolů, tak by to mělo fungovat, a není 
přece možné, aby se krajina opět nezaze-
lenala, aby z nivy nezamrkala modrá oka 
mokřadů, a hejna ostroretek a jesenů znovu 
netáhla z meandrujícího koryta Dyje dál pro-
ti čistému proudu do Jihlavy a Svratky. 
Realita posledních třiceti roků ukazuje, že 
to tak jednoduché není. Cesta k nějakému 
rozumnému stavu, kdy bude opět krajina 
živým organismem, ve kterém se bude har-
monicky prolínat všechno, co se odjakživa 
nazývá přírodní bohatství, bude dlouhá a 
určitě ne snadná. 

 Velký problém spočívá ve stanovení 
nějakého obecného měřítka, objektivně 
hodnotícího každý navržený projekt, zamě-
řený na manipulaci s přírodní vodou. Ono 
sousloví „zadržet vodu v krajině“ má tisíc 
podob a také tisíc různých kvalit. Někdo se 
ohání kubíky, jiný by chtěl bránit záplavám, 
další straší suchem a někdo chce dokonce 
zachraňovat jen žáby. Těžko se v tom vyznat 
a ještě těžší rozhodovat, komu a čemu dát 
přednost a peníze. Tam, kde končí rozum, se 
ale nabízí stará pravda – je třeba se vrátit 
zpátky a vycházet ze zkušeností, využít pa-
měť lidí i krajiny, chovat se jako poučitelní, 
jako „člověk rozumný“, kam nás ještě stále 
řadí zoologický systém. 

 Čím více původních rostlinných a ži-
vočišných druhů dokážeme revitalizačním 
projektem do lokality dostat, tím kladněji 
můžeme takový zásah hodnotit. Některé 
druhy jsou vysoce citlivé na jakékoli změny 
svého životního prostředí a reagují vždy 
stejně – buď novou lokalitu akceptují, nebo 
vymřou. Tyto živé indikátory jsou jedineč-
nými pomocníky při hodnocení zásahu do 
vodního režimu, a protože mizí z krajiny 
doslova před očima, pokud je chceme při 
její nápravě využít, není na co čekat.

Miroslav Šebela, 2021
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Voda je v Kančí oboře základním 
faktorem pro život a rozvoj rostlin 
a živočichů. 
(foto J. Vybíral)

Duby v lužním lese
(foto J. Vybíral)



Revitalizace 
lužního lesa 
v Kančí oboře 
u Břeclavi

 Součástí polesí Valtice na Lesním zá-
vodě Židlochovice je také komplex lužního 
lesa o velikosti necelých 800 ha s názvem 
Kančí obora, nebo také „Kančárna“. Má za-
jímavou historii, podrobně zaznamenanou 
od 14. století, v níž bylo i údobí s oborou pro 
černou zvěř, jež dala lesu jméno. Nachází se 
mezi obcí Lednice a městem Břeclav. Mno-
ha lidem z řad odborníků i laické veřejnosti 
však tento kus lužního lesa vešel do pově-
domí díky úspěšnému projektu Revitalizace 
mokřadů v Kančí oboře. 

 Cílem projektu bylo zlepšení vodních 
poměrů, ba až záchrana, lužního komplexu, 
na který dopadly změny po provedených 
velkých vodohospodářských úpravách na 
řece Dyji. Ty byly v roce 1988 ukončeny 
výstavbou Novomlýnské soustavy tří umě-
lých jezer a ochranných hrází až k soutoku 
s řekou Morava. Původní smysl těchto vel-
korysých zásahů do vodního režimu celé 
nivy se zdál být naplněný. Již po roce 1981, 
kdy byla dokončena druhá nádrž soustavy, 
se zlepšily podmínky pro lesní provoz a život 
v obcích kolem Dyje. Nastalo dlouhé období 
bez komářích kalamit a dalších mimořád-

ných událostí, dříve souvisejících s častými 
povodněmi. Do lesa se již nemuselo pouze 
v holínkách, ubylo i nepříjemností a nemocí 
způsobených krev sajícím hmyzem. Toto 
vše bylo vnímáno pozitivně v celém regionu 
dolní Dyje. Ale v lese se začal projevovat 
trend přeměny lužního lesa v jiný typ lesní-
ho společenství, doprovázený množstvím 
nahodilé těžby hlavně uschlých stromů, pa-
trný zvláště v období suché periody let 1989 
–1993. 

 Právě v tomto období se projevil ing. 
Miloš Kloupar, vedoucí polesí Horní les, jako 
vzdělaný, přemýšlivý a odpovědný lesník, 
který svěřený les nejen miloval, ale hlavně 
mu dokázal pomoci, když se dostal do 
problémů. Podařilo se mu dát dohromady 
neformální kolektiv odborníků z řad biologů 
různých odborností, techniků, projektantů, 
dobrovolných ochránců přírody a zástupců 
státní správy. Výsledkem jejich společného 
úsilí bylo vyprojektování a postupné vybudo-
vání promyšleného systému vodohospodář-
ských objektů, navzájem propojených ob-
novenými či novými propojovacími kanály, 
který byl schopen ovlivnit hladinu podzemní 
vody prakticky v celém lesním komplexu. 
Celková délka funkčních lesních kanálů do-
sáhla hodnoty 22 km, s vodní plochou 6,5 
ha, trvalé vodní tůně vytvořily plochu 9,6 ha, 
periodické tůně další 4 ha.

 Technická stránka projektu byla řeše-
na v území s velmi malým, doslova promi-
lovým, spádem. Systém čtyř stavítek a 35 
propustků však byl výškově vyřešen tak, že 
umožňuje řídit nejen výšku hladiny povrcho-
vé vody v časně jarním vegetačním období, 
ale je schopen zajistit i potřebnou dynami-
ku hladiny podzemní vody, aby se do půdy 
dostal vzdušný kyslík, důležitý k optimální 
výživě lesních porostů.
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 Úspěch projektu spočíval v úzké, přá-
telské spolupráci lesníků s biology. Argu-
menty si vyměňovali a vzájemně doplňovali, 
přičemž si nikdo z nich nehrál na „všeznál-
ka“ a neprosazoval pouze svou pravdu. Tím 
byla například ještě v předprojektové přípra-
vě vyřešena a pak při realizaci zajištěna op-
timalizace technického detailu jednotlivých 
trvalých i periodických tůní. Jejich velikost, 
oslunění či zastínění, hloubka, sklony břehů, 
průtočnost či oddělení od tekoucí vody, 
předurčily biologickou využitelnost těchto 
malých, ale důležitých biotopů. Některé tů-
ně se staly optimálním prostorem pro roz-
voj populací obojživelníků, z nichž skokan 
ostronosý (Rana arvalis) se po mnoha le-
tech stal opět běžným druhem. V jiných vy-
braných tůních se ve spolupráci s ČSOP 
Břeclav realizoval úspěšný projekt repatri-
ace vymizelých vodních rostlin: leknín bílý 
(Nymphaea alba), stulík žlutý (Nuphar lutea) 
a řezan pilolistý (Stratotes alloides). Všech-
ny tři druhy se v Kančí oboře dodnes vysky-
tují a řezan pilolistý vytváří husté porosty 
v tůních Varadínek a Palachy. Na březích 
kanálů se po několika letech, v místech s ro-
zhrnutou zeminou z výkopů, objevily tisíce 
bledulí letních (Leucojum aestivum), což by-
lo milé překvapení pro všechny návštěvníky 
a botaniky. 
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Skokan ostronosý (Rana arvalis) 
(foto J. Netík)

Stulík žlutý (Nuphar lutea)
(foto J. Netík)
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Řezan pilolistý (Stratotes alloides) 
(foto J. Netík)
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Ing. Kloupar odebírá vzorek 
z jasanu v Kančí oboře 
k provedení letokruhové analýzy 
přírůstu lesa. 
(foto J. Heteša) 

 Ing. Miloš Kloupar názorně v praxi 
ukázal, že i ty nejsložitější problémy naší 
kulturní krajiny jsou řešitelné. Jeho přínos 
spočíval ve schopnosti vidět detail i mezi-
oborové souvislosti. Nebál se oslovit i ty 
nejvyšší autority různých oborů a vytvořit 
přátelsky naladěný tým, jehož členové se na-
vzájem respektovali a své odborné a vědec-
ké argumenty doplňovali a dávali k dispozici 
ve prospěch zajištění komplexního řešení. 
K tomuto přístupu vedl i svoje následovníky. 
Za toto vzorové a nadčasové dílo byla inže-
nýru Miloši Klouparovi udělena v roce 1996 
Cena ministra životního prostředí.

 Pan ing. Miloš Kloupar byl všestranně 
nadanou, vpravdě renezanční osobností, 
která dokázala spojovat lidi různých oborů 
a institucí. V jeho přítomnosti se často i 
nesmiřitelné názory proměnily v přátelskou 
výměnu důležitých informací a argumentů 
s cílem nacházet správná řešení při zacho-
vání vzájemného respektu a úcty. Dne 27. 
října 2021, ve věku 85 let, odešel do věč-
ných luhů. Zůstane v našich srdcích jako 
trvalá vzpomínka na kolegu, který se stává 
součástí historie lužních lesů Břeclavska 
jako jedna z jejich vůdčích legend. Čest jeho 
trvalé památce. 

Jan Vybíral, 2021 
 

Kotvice plovoucí (Trapa natans) 
(foto J. Netík) 



 V poslední době se ve sdělovacích 
prostředcích v souvislosti s lužními lesy 
na Podluží často skloňuje pojmenování 
„Moravská Amazonie“. Je to sice označení 
chytlavé a dobře se pamatuje, nicméně je 
zavádějící a nepravdivé. S tou reálnou jiho-
americkou Amazonií má ta naše „Moravská“ 
ve skutečnosti jen velmi málo společného. 

 Lužní lesy na Podluží, tak jak je známe 
dnes a jak se dostaly díky různým skupinám 
i jednotlivcům do hledáčku médií, jsou úplně 
jiné než ty, které vytvořila pouze příroda. Ty 
se tu naposledy nacházely možná někdy 
před osídlením území Slovany.

Ekosystém lužního lesa se začal vyvíjet po 
poslední době ledové, zhruba před 10 000 
lety. Jeho dnešní podobu však rozhodujícím 
způsobem v dobrém (i zlém) ovlivnil člověk.  
V době Slovanů byla niva hustě osídlená, 
více členitá a nebyla tolik ovlivněná povod-
němi (krajina byla zalesněná). Ve středo-
věku se praktikovalo intenzivní výmladkové 
hospodaření a lesní pastva, což trvalo až do 
doby Marie Terezie. 

 Charakteristické části lesa s dubový-
mi velikány pak vznikly jako hospodářský 
záměr lesníků. Současnou podobu lužní-
ho lesa s převahou dubu letního a jasanu 
úzkolistého vytvořili lichtenštejnští lesníci 

Návrat vody 
do lužního lesa 
na Soutoku
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Nápustný objekt Pohansko
(foto J. Netík)

v 19. století. Ti ve velké míře vysévali žaludy 
do zemědělsky připravené půdy, která byla 
ještě po nějakou dobu souběžně využívána 
k pěstování polních plodin. Po tomto období, 
zpravidla 7–10 let, bylo ukončeno pěstování 
plodin a převládl les. Dnes nikoho nenapad-
ne, že lužní lesy se svou monumentálností a 
s pestrými společenstvy rostlin a živočichů 
jsou v našich podmínkách vlastně ekosysté-
mem vytvořeným člověkem! 

 Podle výskytu dřevin s tvrdým nebo 
měkkým dřevem rozlišujeme tvrdý a měkký 
luh. V měkkém luhu je celoročně vysoko po-
ložená hladina podzemní vody, která často 
vystoupá tak, že porosty zaplaví souvislou 
hladinou. V terénních sníženinách v říčních 
nivách se vyskytují společenstva, jejichž 
základ je tvořen převážně olší a vrbou, tzv. 
olšové vrbiny. Rostou zde především vrba 
bílá, vrba červenavá, olše lepkavá a topol 
šedý. Z keřů je hojná vrba popelavá, krušina 
olšová, brslen evropský. 
V tvrdém luhu jsou dominantními společen-
stvy dubové jaseniny a habro-jilmové jase-
niny. Pro oba typy jsou společnými hlavními 
dřevinami dub letní, jasan úzkolistý, jilmy 
habrolistý a vaz. V sušších habro-jilmových 
jaseninách to jsou navíc javor babyka, habr 
obecný a lípa srdčitá. V bohatém keřovém 
patře převládají hloh obecný, brslen evrop-
ský, kalina obecná, svída krvavá a další. 
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 Zcela specifi ckou součástí této krajiny 
jsou lužní louky, které se vyvinuly v celé řadě 
typů v závislosti na hladině podzemní vody. 
V lužních lesích, díky nivním půdám bohatě 
zásobeným živinami a dostatkem vody, do-
růstají stromy velmi mohutných rozměrů. 
Ve dvou Národních přírodních rezervacích, 
Ranšpurk a Cahnov-Soutok, lze spatřit ukáz-
ky pralesovitých společenstev, které se však 
postupně mění, protože se změnily podmín-
ky vodního režimu. Je zde vyloučena jakákoli 
lidská činnost a přirozená obnova je tak vy-
tlačována hustými babykovými nárosty. 

 Hospodářské lesy, které zde byly 
z popudu Lichtenštejnů minimálně po dvě 
generace pěstovány, však byly dramaticky 
negativně ovlivněny vodohospodářskými 
úpravami. Pro tuto lužní krajinu bývaly cha-
rakteristické rozsáhlé jarní záplavy na dol-
ních tocích řek Moravy a Dyje. Změny začaly 
melioracemi v horních částech povodí. Malé 
toky se napřimovaly, louky v jejich soused-
ství se přeměnily na ornou půdu. Výsledkem 
byla devastace přírodního charakteru nejen 
malých vodních toků, ale celé krajiny. Tlak na 
intenzivnější zemědělské využívání krajiny 
sílil a na konci sedmdesátých let minulého 
století byla přeměněna také podstatná část 
záplavového území v nivách Dyje a Moravy 
na louky a pole, což vedlo k zániku většiny 
mokřadů.

 Největší změny lužní krajině přinesl 
v letech 1968–1989 projekt komplexních 
vodohospodářských úprav jižní Moravy, 
který měl zabránit negativnímu vlivu stále 
častějších a větších záplav na obyvatelstvo. 
Realizace tohoto „velkodíla“ však zásadně 
změnila přirozené hydrologické poměry celé 
oblasti. Téměř celé původní záplavové úze-
mí se, až na malé výjimky na dolní části Dyje, 
ocitlo mimo možnost přirozených záplav. Za 

protipovodňovými hrázemi se zásadně změ-
nil hydrologický režim se všemi negativními 
důsledky pro životní prostředí. Značná část 
lužních luk byla následně přeměněna na 
ornou půdu a některé mokřady zavezeny. 
Původní záměr eliminovat povodně se však 
ukázal jako kontraproduktivní a les úzce na-
vázaný na dostatek vody začal usychat.
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Sucho na Soutoku 
(foto J. Netík)

Stavidlo Hvězda 
(foto J. Netík)
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 Naštěstí po roce 1989 nastala i změna 
v myšlení a přístupu k lesu a vodě v něm. A 
lesníci byli první, kteří přiložili ruku k dílu při 
nápravě neblahého stavu prostřednictvím 
velkých projektů návratu vody do lesa. 

Největší revitalizační projekt byl realizován 
v oblasti Soutoku. Vhodné podmínky zde 
umožnily řízené zaplavování lužních bioto-
pů. Tím se tato oblast přiblížila původnímu 
přirozenému vodnímu režimu, který zde 
byl před provedením nešetrných vodohos-
podářských úprav. V původní vyvýšené ko-
munikaci napříč poldrem – Hrázové cestě –
byla vybudována čtyři velká stavidla a šest 
hraditelných propustí, takže slouží jako 
hráz k nadržení přitékající vody k zaplavení 
okolních porostů. Celkově zde bylo v letech 
1990–1999 obnoveno 70 km lesních kanálů, 
vybudováno 25 stavidlových objektů a 84 
propustků. Kombinace zvodňování a po-
vodňování se pro toto území ukázala jako 
optimální.

Také v lužních lesích v okolí Tvrdonic začaly 
v roce 1993 revitalizační práce z iniciativy 
Lesů ČR, vybudováním spojovacích kanálů 
mezi nátoky z řeky Moravy a sítí lesních 
kanálů. Projekt zahrnoval pročištění něko-
lika kilometrů vodních toků a vybudování 
stavidel, která umožnila napouštění přileh-
lých meandrů a tůní. V první etapě projektu, 
v roce 1996, byl upraven přívodní kanál a 
vodní nádrž Žabník. Ve druhé etapě v letech 
1998–1999 bylo vybudováno 18 stavidel na 
upravených lesních kanálech.

 Zatím posledním z projektů, které se 
aktuálně dokončují, je III. etapa revitalizací 
na Tvrdonicku. Důvodem jejich realizace 
bylo to, že vodní režim v řešeném úseku 
nebyl vyhovující a v období po záplavách 
docházelo k dlouhodobé stagnaci vody a 

zhoršení podmínek pro lužní biotopy a lesní 
porosty. Naopak v období nedostatku vody 
nešlo dostatečně zásobovat vodou lužní 
les nacházející se níže po proudu jižně od 
Lanžhota. Proto byla provedena opatření, 
která zahrnovala pročištění vybraných úse-
ků vodních kanálů od sedimentů, zbudování 
stavítek a propustků za účelem regulace a 
zadržení vody v kanálech. Součástí projektu 
je obnova zazemněných tůní (bývalých říč-
ních ramen) a vytvoření nového mokřadu. 
Všechny tyto kroky by měly vést ke zlepšení 
odtokových poměrů, zlepšení manipulace 
s vodou v jednotlivých částech lužního lesa 
a přiblížení se k původnímu režimu lužních 
lesů před regulací řeky Moravy a dalších 
toků v této lokalitě. Dalším výrazným cílem 
projektu je obnova zanikajících vodních a 
mokřadních lokalit vhodných pro obojživel-
níky a další, na podobné biotopy, vázané 
živočichy a rostliny. 

 Jak z podstaty věci vyplývá, lužní les 
a jeho biologická různorodost je kriticky 
závislá na dostatku vody, které se však dí-
ky nedomyšleným zásahům v minulosti, ve 
spojení se současnými klimatickými změ-
nami, zoufale nedostává. Náprava stavu 
tak zůstává na lidech, zejména lesnících, 
kteří mají vůči této oblasti nejen silný citový 
vztah, ale především profesní odpovědnost. 
Aby se v lese obnovily tolik potřebné vodní 
poměry, chystá se v okolí Pohanska velký 
projekt, který by měl do Dyjsko-Moravské-
ho trojúhelníku přivádět z Dyje dostatek 
vody po celý rok. Právě nedostatek vody je 
skutečné ohrožení této oblasti a ne lesnické 
hospodaření, jak se nám některá média sna-
ží podsouvat.
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Prorokovo stavítko 
Stavidlo Brána 
Propust Blatná struha 
(foto J. Netík)

Balgovo stavítko 
(foto J. Netík)
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 Podluží je rájem biologů, rybářů, lovců 
a všech, kteří mají rádi svéráznou krásu lužní 
krajiny. Na své si zde přijdou především or-
nitologové, kteří se zde mohou potkat s více 
než 250 druhy ptáků. Pokud se týká dravců, 
je oblast luhů zřejmě nejbohatší lokalitou 
střední Evropy, 11 druhů dravců zde pravidel-
ně hnízdí. Z nich jmenujme alespoň luňáka 
červeného, orla mořského, orla královského 
a raroha velkého. Také entomologové říka-
jí, že lužní lesy na Soutoku jsou druhově 
nejbohatší lokalitou střední Evropy. Mezi 
nejkrásnější brouky patří krasci, kterých zde 
žije více než 50 druhů, což je takřka polovina 
druhů této skupiny, vyskytujících se v České 
republice. V řekách, tůních a zatopených 
zemnících žije celkem 49 druhů ryb. Roste 
zde více než 900 druhů rostlin, odečteme-li 
druhy nepůvodní, je to více než jedna pětina 
všech původních druhů rostlin ČR. 
Prakticky všude v blízkosti vodotečí objeví-
me známky přítomnosti bobra, který k nám 
připlaval z Rakouska a v lužních lesích na-
šel ideální podmínky pro svůj život. V září 
pravidelně nastává čas říje jelenů a koncem 
října pak i daňků. Držme palce všem, kteří 
svou každodenní prací přispívají k tomu, aby 
všechny hodnoty lužního lesa byly zachová-
ny i pro další generace. 

Petr Čupa, 2021 

Pestrokřídlec podražcový
Martináč hrušňový

Tesařík alpský
(foto J. Netík)

Chřástal kropenatý 
(foto J. Netík)
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Jeleni 
Daňci na Soutoku 

Liška
(foto J. Netík)

Ohniváček černočárný
Jasoň dymnivkový
Kudlanka nábožná 
(foto J. Netík)
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 V poslední době se často používá ná-
zev „Moravské Amazonie“. Zavádějící název 
v podobě titulku v novinách nebo v názvu te-
levizního pořadu určitě připoutá pozornost 
mnoha čtenářů či diváků. Přitom ale lužní le-
sy jižní Moravy jsou natolik originálním, fan-
tastickým ekosystémem, zajímavým z mno-
ha pohledů, že vůbec nepotřebují srovnávání 
s amazonskými pralesy. Dlouhodobě jsou a 
zůstávají nadále rájem pro přírodovědce, tu-
risty, milovníky přírody i historie a zkreslující 
„reklamní titulek“ srovnávající nesrovnatel-
né je pro ně nevhodný. 

Zkusme si popsat několik základních cha-
rakteristik obou ekosystémů. 

Amazonské pralesy jsou staré 100 milionů 
let. Celou tu dobu se vyvíjely prakticky ve 
stejných klimatických podmínkách, jejich 
vývoj nebyl přerušován například ledovými 
dobami. Rozprostírají se na ploše cca 5 mi-
lionů km2. Roční teplota je stálá a vysoká, 
kolem 30 °C a výše. Celoročně zde prší, vlh-
kost vzduchu je neustále prakticky 100 %. 
Roční průměrné dešťové srážky jsou 6 000 
mm, někdy až 8 000 mm! Půda je zde velmi 
chudá, organické živiny jsou průběžně spo-
třebovávány mnoha organismy a v půdě ne-
zůstávají. Žije zde více než 2 miliony druhů 
živých organismů, avšak jejich ekologické 
niky (prostor s podmínkami pro život a za-

Co mají Amazonie a lužní lesy 
na jižní Moravě společného? 
Vůbec nic!

chování konkrétního druhu) jsou velmi malé, 
tudíž značně zranitelné. Žije zde velmi má-
lo původních obyvatel, brazilských Indiánů, 
kteří jsou organickou součástí lesů. Ama-
zonských pralesů ubývá, každoročně se vy-
těží, vypálí a na zemědělskou půdu přemění 
5 000 km2 lesů! Tím nenávratně mizí množ-
ství druhů rostlin a živočichů často dřív, než 
je vědci stačí objevit. Přesto se dosud jedná 
o největší komplex původních pralesů na Ze-
mi. Je to přírodní ekosystém celosvětového 
významu s obrovskou biodiverzitou, s pozi-
tivním vlivem na celosvětové klima a zaslu-
huje náš obdiv i starost o jeho budoucnost 
jako součásti dědictví celého lidstva. 

Ekosystém lužního lesa jižní Moravy má 
ale úplně jiný příběh a podstatu v jakémko-
liv měřítku s Amazonií nesouměřitelném. 
Začal se vyvíjet teprve po poslední době 
ledové, zhruba před 10 000 lety. Jeho dneš-
ní podobu však rozhodujícím způsobem 
v dobrém (i zlém) ovlivnil člověk. V době 
Slovanů, zhruba od šestého století, byly nivy 
Moravy a Dyje hustě osídlené. Krajina v hor-
ních částech povodí řek byla ještě porostlá 
hustými původními středoevropskými pra-
lesy a povodně v dolních částech toků ne-
byly tak četné a pustošivé. Ve středověku 
se ve zbytcích lesů praktikovalo intenzivní 
výmladkové hospodaření a lesní pastva, což 
mělo devastující účinek na krajinu a trvalo 
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až do počátku 18. století. To už byla tradiční 
sídla v nivách šest století opuštěná, neboť 
kolonizací vysočin a horských oblastí na-
stalo údobí častějších a ničivějších povod-
ní, které však do niv dolních toků přinášely 
náplavy půd z erodovaných ploch vyšších 
poloh. Na bohatých sedimentech se zprvu 
vyvíjel měkký lužní les. Charakteristické 
části lesa s dubovými velikány pak vznikly 
jako hospodářský záměr lesníků. Součas-
nou podobu lužního lesa s převahou dubu 
letního a jasanu úzkolistého vytvořili lich-
tenštejnští lesníci v 19. století. Ti ve velké 
míře vysévali žaludy do zemědělsky připra-
vené půdy s vyklučenými pařezy, která byla 
ještě po nějakou dobu souběžně využívána 
k pěstování polních plodin. Po tomto období, 
zpravidla 7–10 let, bylo ukončeno pěstování 
plodin a převládl les. Dnes nikoho nenapad-
ne, že lužní lesy se svou monumentálností a 
s pestrými společenstvy rostlin a živočichů 
jsou v našich podmínkách vlastně ekosysté-
mem vytvořeným člověkem! Lužní lesy ros-
tou na velmi bohatých naplavených půdách 
s vysokou hladinou podzemní vody ale také 
na bývalých pískových dunách s vegetací 
spíše stepní!. Celková výměra lesů se ne-
snižuje. Biodiverzita, vysoká podle středo-
evropských měřítek, je daná geografi ckou 
polohou, pestrostí přírodních stanovišť a 
množstvím ekotonových zón (rozhraní me-
zi přírodními stanovišti, například louka 
– mokřad, louka – les, ale také starý les 
– mladá lesní kultura), které jsou výsledkem 
udržitelného lesního a lučního hospodaře-
ní. Celkový počet známých druhů rostlin, 
živočichů a hub je v luzích o něco větší než 
12 000, což je ve srovnání s tropickými pra-
lesy málo. To je dáno pravidlem, že čím blíže 
od rovníku k zemským pólům, tím méně dru-
hů se v přírodě nachází, ale žijí a rostou vět-
šinou zase ve velkých krajinných areálech. 

 Myslím si, že není potřebné soustře-
ďovat a hodnotit další informace o naprosté 
odlišnosti dvou originálních přírodních loka-
lit na dvou koncích světa. Naše lužní lesy 
jsou nám drahé a obdivujeme je především 
proto, že jsou zde, za humny. Můžeme se 
takříkajíc denně přesvědčovat o jejich kráse, 
majestátnosti, rozmanitosti a v úžasu pozo-
rovat jejich svěží zeleň na jaře, zbarvování 
podzimními barvami nebo tichý zimní smu-
tek holých větví dubových velikánů. Každý 
si zde může dle libosti najít objekty svého 
obdivu a zájmu. Za to, že zde jsou a vyka-
zují známky dobré péče, odpovídají lesníci, 
kteří hospodaří s tímto veřejným statkem a 
chrání jej proti mnoha nebezpečím již více 
než 260 roků. Nikdy zde nevytěží víc, než 
přiroste. Když les pokácí, do dvou let založí 
lesní porosty nové tak, aby zde mohly zase 
růst až 160 roků. Jejich služba je náročná, 
protože musí zajistit všechny důležité funk-
ce, které dobře spravovaný les pro vyspělou 
lidskou společnost v kulturní krajině plní. Je 
to les pro nás i pro naše vnuky. Na mnoha 
místech Země původní pralesy již zmizely a 
s nimi často také vyspělé civilizace. U nás 
toto nebezpečí nehrozí. Zamysleli jsme se 
nad tím, proč to tak je? 

Jan Vybíral, 2020 
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Stavidlo Bornova jama
(foto J. Netík)

Jmelí na topolech 
(foto J. Vybíral)

Čáp černý 
(foto J. Netík)
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Roháč obecný 
(foto J. Netík)
Krasec dubový 
(foto J. Vybíral)

Topolové porosty na Soutoku 
(foto J. Vybíral)

Odumírání solitérních dubů na Pohansku mají 
na svědomí většinou larvy tesaříka obrovského. 
V osluněných dubech se vyvíjí vzácný krasec 
dubový. 
(foto J. Vybíral)
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 Lesnické úseky lesní správy Žárovice 
představují klasickou krajinu Drahanské vr-
choviny, rozvrásněnou hluboko zaříznutými 
žleby. Lesy rostou na spraši, která pokrývá 
zvrásněné břidlicové desky, mezi kterými se 
voda rychle vsakuje do podloží. Připočtěte 
k tomu, že Drahanská vrchovina leží ve sráž-
kovém stínu Českomoravské vrchoviny a 
máte před sebou obraz lesnaté krajiny, kde 
velká část stanovišť trpí permanentním ne-
dostatkem vláhy i ve srážkově průměrných 
letech a přežívat na nich dokážou pouze 
habry a duby. 

 Proto také největší část investičního 
programu Vojenských lesů a statků na za-
držení vody v krajině „Živá voda VLS“ pro-
bíhá i na lesnické divizi Plumlov. Na lesních 
úsecích v Žárovicích v uplynulých dvanácti 
letech, vyrostlo 12 vodních děl – 6 nádrží 
a stejný počet rybníků. Ty logicky vznikají 
většinou dole – ve žlebech. K nim Jindřich 
Hýža, lesní správce, přidal přes čtyři desít-
ky malých vodních mokřádků, zde zvaných 
„žblóchů,“ kterými „špikuje“ lesní krajinu 
především ve vyšších partiích.
„Smyslem těch tůní je zadržet vodu přede-
vším tam kde spadne – na první svodnici a 
zhodnotit stanoviště v jejím bezprostředním 
okolí,“ vysvětluje žárovický správce, jehož 
vášní je v lesích studovat terén a hledat 
pro „žblóchy“ nová vhodná stanoviště. Na 
realizaci pak stačí jen traktorbagr a šikovný 
operátor.

„Lesní tůně budujeme v době, kdy nejsou 
vhodné klimatické podmínky pro plánova-
nou práci techniky, nebo kdy je to logistic-
ky výhodné, protože je technika v lokalitě. 
Ty náklady jsou minimální, většinou je to 
takzvaně „za naftu.“ Místa vybíráme tam, 
kde nám to příroda ukáže,“ popisuje Hýža. 
Stojíme právě nad jednou tůní, vybudovanou 
před dvěma lety. Je zarostlá vodní vegetací, 
mezi níž se pohybují žáby, vzduchem bzučí 
vážky. Stejné je to u dalších tůní, u kterých 
se zastavujeme. Do dříve vyprahlé krajiny se 
nastěhovala pestrá směs živočichů, která 
obohacuje zdejší ekosystém. A také rostlin, 
kterým však žárovický správce někdy pomů-
že jejich výsadbou.
„Dříve jste tudy šli a jen se vám prášilo od 
bot. Jakmile sem umístíte tůň, během krátké 
chvíle celé její okolí ožije. Ve vodě se objeví 
nový pestrý svět vodních rostlin a živočichů, 
nádržky využívají k hnízdění kachny a jako 
napajedlo samozřejmě zvěř, občas zaslech-
nete kvákání rosniček a dalších druhů žab. 
Příležitost v krajině dostane i drobné ptac-
tvo, a především se v okolí znatelně změní i 
pocitové klima,“ argumentuje Jindřich Hýža.

Živá voda pro vyprahlé vojenské 
lesy na Drahansku
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 Část tůní na Žárovicích vzniká podle 
něj i při odvádění srážkových vod z cest. 
Tento problém lesní správce s oblibou řeší 
dalším svým „zlepšovákem“ – budováním 
terénních vln na cestě místo klasických 
svodnic. Podle něj se tím řeší problém se 
zanášením svodnic a odplavováním materi-
álu. Jak velkou „stopu v písku“ zanechá na 
Hané Jindřich Hýža, se teprve ukáže. Zatím 
má radost, že jeho „žblóchy“ fungují, jak od 
nich čekal. 

„Velkou radost jsem měl z toho, že tůně ne-
vyschly ani v době největšího sucha během 
nedávných tropických roků, kdy v potocích 
zmizela voda,“ uzavírá. 

 Pro přírodu toho můžeme udělat velmi 
mnoho i za málo peněz. Když je na svém 
místě člověk, který je nadán pozorovacím 
talentem, pak některé zásadní souvislosti 
v krajině vidí a z nich si odvodí podklady 
pro svá rozhodnutí. Drobné vodní biotopy 
v kulturní krajině i ve skrytu lesa mají velký 
lokální význam. To Jindřich Hýža může de-
monstrovat těm, kteří se chtějí inspirovat. 
Není pro lesy většího štěstí než to, že o ně 
pečuje lesník, který mu rozumí po všech 
stránkách. Taková osobnost se dokáže za-
myslet nad důležitými událostmi, které se ve 
vývoji lesa odehrály v minulosti, protože pak 
si živě představí, co udělat v současnosti, 
aby lesy v daleké budoucnosti byly zdravé, 
stabilní a plnily všechny funkce, které se od 
lesů očekávají. 

Jan Vybíral, Jan Sotona, 2021

       
Lesní tůně na Drahanské 
vysočině jsou plné života

(foto J. Sotona) 
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 V těsném sousedství Střední nádrže 
vodního díla Nové Mlýny (VDNM), na katast-
rálním území zaniklé obce Mušov, se nachá-
zí Přírodní památka Betlém, u jejíhož vzniku 
byl RNDr. Miroslav Šebela, CSc. Na konci 
osmdesátých let to byla částečně vytěžená 
štěrkovna s nerovným povrchem, kde se 
mozaikovitě, na ploše asi jednoho hektaru, 
držela průsaková voda. Po těžařích a stava-
řích zde zůstal různý a rozměrný odpad, že-
lezná armatura, pokřivené Larsenové stěny, 
staré pneumatiky a podobné věci. Jen o pár 
metrů dál, na návrší bývalého hrůdu, zůstaly 
ruiny zbořeného kravína, včetně stojících 
ohrad, betonových panelů a hromad hnoje. 
Toto opuštěné místo nebylo zajímavé ani 
přitažlivé a vlastně to zde vypadalo stejně 
bezútěšně, jako na druhé straně nové hráze 
střední nádrže, kde se zlikvidoval lužní les, a 
bouraly se poslední domy starého Mušova. 
Po třiceti letech, na základě spousty sebra-
ných a zdokumentovaných údajů je možné 
objektivně zhodnotit celkový vývoj této 
mokřadní lokality i jejího nejbližšího okolí. 
V současnosti je Betlém hnízdištěm mnoha 
druhů ptáků, stanovištěm řady obojživelní-
ků a hmyzu, včetně vážky červené a šidélka 
znamenaného. Pro pamětníky a zasvěcené 
je to především živý pomník člověku, který 
přírodě rozumí v mnoha souvislostech a 

Betlém, 
přírodní památka z vůle 
přírodovědce

který názorně dokázal, co všechno příroda 
zmůže, když má dostatek té nejzákladnější 
podmínky pro život a rozvoj – vody. 

 „Bádal jsem tehdy nad obojživelníky, 
kteří prchali z odlesněných ploch do posled-
ních zbytků mušovského luhu a právě čistá, 
průsaková voda na dně štěrkovny lákala de-
sítky skokanů, kuněk a rosniček. Pro terénní 
výzkum se tato jezírka náramně hodila a 
tak jsem se rozhodl, že právě sem přesunu 
těžiště svých výzkumů. Můj šéf, pan dr. Zde-
něk Kux, s tím nesouhlasil a docela vehe-
mentně mě přemlouval, abych se s výzkumy 
přesunul k Lanžhotu, kde ještě nějaký luh 
zůstal. Obhájil jsem si Mušov a celkem tři 
roky jsem lovil, značkoval, počítal, fi lmoval 
i nahrával žabí bratrstvo, abych dosáhl na 
smutný výsledek. Z tisíců jedinců vodních 
skokanů (Pelophylax esculentus) jsem po 
třech letech našel na stejných místech jen 
desítky kusů. Modří skokani ostronosí (Rana 
arvalis), naše nejatraktivnější žáby, vymřely 
jako první, hned vzápětí je následovaly blat-
nice skvrnité (Pelobates fuscus), ropuchy 
obecné (Bufo bufo) a kuňky obecné (Bom-
bina bombina). Nezadržitelně a neuvěřitelně 
rychle mizely tyto a další druhy z obrovského 
území a bylo zřejmé, že náhradní prostředí, 
do kterého uprchly před zátopou, také není 
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to pravé. Bylo zde příliš sucho, málo stínu a 
mělké louže nepřečkaly letní horka. Souse-
dící mušovský luh na tom byl stejně – stará 
ramena Jihlavy vyschla a zarůstala „šábím“, 
v podrostu se rozmáhal ostružiník a trnky, 
grafi óza kosila staré jilmy.

 Chtěl jsem zajímavě členitý terén 
uchránit a nějakým způsobem zabezpečit 
na delší dobu, tak jsem tehdy podnikl něko-
lik odvážných kroků současně. V prvé řadě 
jsem přehradil nový odvodňovací příkop 
kolem boční hráze Střední nádrže a začal 
zadržovat nastupující vodu. Průsaková voda 
stoupala pomalu, ale když dosáhla během 
dvou sezón maxima, vzniklo mělké jezero 
o ploše téměř pěti hektarů. Mezitím se po-
dařilo celý pozemek, včetně suchého hrůdu, 
získat do pronájmu Moravského zemského 
muzea jako studijní plochu a lokalita dostala 
název Betlém. Především z důvodů zajištění 
celé lokality před vlivem různých „investič-
ních“ zájmů v budoucnosti, se podařilo loka-
litu o pár let později zahrnout mezi chráněná 
území v kategorii Přírodní památka (1990), i 
když toto pojmenování je s realitou v rozpo-
ru. Vrcholem mé jednoduché strategie, a 
bezesporu nejvýznamnějším počinem z hle-
diska ochrany celé lokality, bylo vybudování 
oplocení z ostnatého drátu, pro lidi těžce 
ale pro zvěř lehce překonatelné. Klasický 
zoologický monitoring jsem postupně roz-
šířil o vše, co souviselo s rozvojem litorální 
vegetace podél břehů i na mělčinách. Tehdy 
jsem si také stanovil základní pravidlo, že do 
vývoje mokřadu nebudu, kromě manipulace 
s vodou, žádným způsobem zasahovat. Po 
pár sezónách bylo zřejmé, že přirozená ob-
nova vegetačního krytu úzce souvisí s roz-
vojem živočišné složky. Samozřejmě, že se 
jako první objevily vážky, potápníci a mnoho 
jiných bezobratlých, včetně komárů, ale už 
ve třetím roce začali hnízdit vodní ptáci. 

Lysky černé (Fulica atra), slípky zelenonohé 
(Gallinula chloropus) a březňačky (Anas pla-
tyrhynchos) stály u základu bohatého ptačí-
ho společenstva. Každou sezonu mě čekalo 
nějaké překvapení v podobě objevu nového 
druhu, a když po devíti letech zahnízdil první 
pár husy velké (Anser anser), bylo jasné, že 
se mokřad ubírá dobrou cestou.

 Postupně jsem se naučil hospodařit 
s vodou, které zde bývalo vždy málo, a i když 
se podařilo postavit místo sypané hráze ma-
nipulovatelné stavidlo, letní defi city nastá-
valy s neúprosnou pravidelností. Situace se 
mírně zlepšila po výstavbě revitalizačního 
systému v Mušovském luhu, který dosaho-
val sice až do Betléma, ale ani on nezajistil 
dostatek vody. 
Prakticky dvě desítky let mokřad doslova 
vzkvétal a druhová pestrost se stále zvy-
šovala. Na záchranu těch druhů, které se 
ve velké a zarybněné vodě necítily dobře a 
jejichž početnost stagnovala, se podařilo 
vybagrovat několik menších satelitních tůní. 
To bylo důležité pro čolky velké (Triturus tri-
turus), později determinované jako dunajské 
(T.dobrogicus) i obecné (Lissotriton vulga-
ris). Ale třeba kuňkám, blatnicím, ropuchám 
obecným a, což mě nejvíce mrzelo, ani 
skokanům ostronosým se pomoci už nepo-
dařilo. Naopak v mokřadu hnízdily pravidel-
ně husy v počtu pěti, ale také i deset párů, 
všechny běžné druhy kachen, lysky, slípky a 
celá společnost rákosových pěvců. Bobr se 
zde usadil a ničil přirozený nálet už po pár 
letech, vydry objevily rybí bohatství později 
a staly se až příliš pravidelnými hosty. Bo-
hatá potravní základna v podobě velkého 
množství vodního hmyzu, drobných ryb a 
stovek skokanů skřehotavých (Pelophylax 
ridibundus) všech věkových skupin, lákala 
do mokřadu z okolí volavkovité ptáky, rac-
ky, rybáky i kormorány. Dvacet let prožíval 
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mokřad euforii, jaká nebyla do té doby v naší 
zemi známá. Druhová pestrost, ale i počet-
nost hnízdících druhů, nebo výskyt zvláště 
chráněných a ohrožených druhů na jednom 
malém místě současně, neměly v naší zemi 
obdoby“. 

 Všechno živé ale stárne a mokřadní 
ekosystém není výjimkou. Po dvaceti letech 
se mokřad stále více ztrácel ve stínu vyso-
kých břehových porostů topolů, osik a olší, 
do rákosin postupovaly neprostupné keře jív 
a přirozené zazemňování snižovalo hloubku 
vody pod únosnou míru, což mělo přímou 
souvislost se zhoršováním její kvality. Bez-
kyslíkové stavy nastávaly nejprve v letních 
měsících, ale později se jejich frekvence 
zvyšovala i mimo léto. Úhyny ryb a dalších 
vodních organismů přicházely s neúprosnou 
pravidelností. Bylo zřejmé, že přirozený vý-
voj mokřadu dosáhl svého zenitu a nachází 
se za jeho vrcholem. Snižování kvality pro-
středí se začalo projevovat na úbytku druhů, 
tedy snižováním druhové diverezity. Bylo to 
těžké období a jen mnoholetý systematický 
výzkum této lokality nabádal nadále doku-
mentovat vědeckými metodami jeho zánik. 
Jeden cenný výsledek, především z hlediska 
ochrany přírody, byl ale na světě: maloploš-
ná chráněná území mají svůj existenční 
limit. Jejich kvalita, resp. to, proč byla vy-
hlášena, netrvá věčně a pokud se do území 
zcela zásadně nezasáhne, předmět ochrany 
zmizí a další ochrana takové lokality nemá 
význam. Kritický stav může zastavit jen 
razantní terénní (revitalizační) zásah a zde 
jsou už nezbytné velké fi nance.
Šebela se nevydržel dlouho bezradně dívat 
na úpadek bývalého ráje a přistoupil na 
jediné možné řešení, tedy masivní revitali-
zační zásah. Podařilo se získat sponzorské 
fi nance a v roce 2013 vybudoval dvě nové 
tůně, aby se ujistil, že přirozená obnova za-

funguje a novotvary budou obsazeny rostli-
nami i živočichy, které do jihomoravského 
mokřadu patří. Během tří sezón se tato 
teorie potvrdila a obě tůně byly obsazeny 
všemi, kterým už bylo ve starém mokřadu 
těsno. Tenhle experiment podpořil další a 
větší krok k nápravě, uskutečněný nedávno 
v podobě realizace projektu v rámci OP ŽP. 
Téměř jedna třetina plochy starého mokřa-
du byla vyčištěna od náletu a sedimentů. 
Šetrně provedený zásah nezpůsobil žádné 
škody a po dvouletém odstupu je zřejmé, že 
jedinečný fenomén přirozené obnovy opět 
zafungoval a omlazený Betlém se vrací o 
mnoho roků zpět.
Historie tohoto maloplošného území a pře-
devším systematické a dlouholeté výzkumy 
přinesly řadu poznatků, které mohou po-
sloužit při budování mokřadů v podobných 
podmínkách jihomoravských niv. 

Miroslav Šebela, 2021

 
Pulec 

(foto J. Netík)
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Ledňáček
Vážka červená 
Batolec červený 
(foto J. Netík)

 
Blatnice skvrnitá

(foto J. Netík)
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Obelisk 
(Foto: J. Rygl)

Mokřady 
(foto J. Vybíral)
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 Území okolí saletu Obelisk v nivě reky 
Dyje, rozprostírající se na katastrech obcí 
Lednice, Podivín a Rakvice, bylo v minulosti, 
v první polovině 20. století, součástí lužní-
ho ekosystému s vodními rameny, tůněmi, 
mokřady, lužními lesy a loukami. Na konci 
20. století bylo území poznamenáno regula-
cí Dyje a rozoráním lužních luk. Přeměna na 
ornou půdu souvisela s vyrovnáním terénu, 
zavezením bývalých mokřadů a slepých ra-
men. Zbytek tůní z větší části posloužil jako 
skládky všemožného odpadu z okolních 
obcí. 

 V roce 2000 se rozhodl rodák z ne-
daleké Charvátské Nové Vsi pan František 
Fabičovic založit v této lokalitě oboru pro 
chov vysoké zvěře a současně navrátit 
území charakter krajiny z konce 19. stole-
tí. Obora Obelisk a přilehlé pozemky jsou 
v jeho soukromém vlastnictví a představují 
v současnosti souvislou plochu 540 ha. Pro-
jekt krajinných úprav spoluvytvářel Přemysl 
Krejčiřík, známý odborník na kulturní krajinu 
a krajinné úpravy. Za více než 20 let se zde 
podařilo vytvořit doslova „ostrov biodiverzi-
ty“. V oboře Obelisk se v letech 2000–2017 
podařilo obnovit a vybudovat vodní plochy 
na 42 ha. Bylo obnoveno 28 hektaru lužních 
luk a 100 ha lesa. Vysázeno bylo 1 500 
solitérních stromů, zejména dubů, starých 
odrůd jabloní a hrušní, ale také jeřábů, olší 

Obora Obelisk 
— soukromá iniciativa a obnova 
nivní krajiny 19. století

a vrb. V krajině došlo ke zvýšení druhové 
pestrosti rostlin i živočichů. Rozrostly se 
populace obojživelníku, uhnízdil se zde orel 
královský, vodní plochy a rákosiny lákají 
k hnízdění mnoho druhů vodních a rákoso-
vých druhů ptáků. Obora slouží k chovu a 
lovu jelenů s největšími trofejemi v České 
republice, optimální životní prostor zde 
nalézá i zvěř daňčí, srnčí, zajíci a bažanti. 
Obora Obelisk se stala územím, které je mo-
nitorováno řadou vynikajících přírodovědců.

 Zajímavý pohled na zdejší soukromou 
iniciativu nabízí jeden z přírodovědců, kteří 
území dlouhodobě sledují a vědecky vy-
hodnocují. Zoolog Miroslav Šebela zná toto 
území po celý svůj profesionální život. Jak 
on vidí smysl a výsledky tohoto velkorysého 
projektu?

 „Zájem o mokřady mě přivedl po roce 
2000 na Lednicko, kde byla právě budována 
obora Obelisk. Byl jsem překvapen, že se 
zde jako soukromá osoba pan ing. František 
Fabičovic pouští do tak rozsáhlého projektu 
a míří s ním zase na tu nešťastnou nivu. 
Plán chovu jelenů by nebyl sám o sobě nijak 
zajímavý, ale terénní úpravy, které měly brzy 
přijít na řadu, mě nadchly. To, o čem jsem byl 
roky přesvědčen, že by bylo nádherné vybu-
dovat v okolí Betléma, ale z fi nančních důvo-
dů na to nebylo ani pomyšlení, tak přesně to 
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a v mnohem větším rozsahu bylo naplánová-
no tady. A všechno se zde točilo kolem vody, 
která zde kdysi protékala, naplňovala staré 
rameno a rozlévala se po loukách… S neuvě-
řitelnou vytrvalostí a citem pro samospád 
vody v rovině, byly malou partou pracovi-
tých lidí vytipovány parcely, kde kdysi voda, 
staré kanálky a tůně byly. Dva přežívající 
trsy rákosu v lánu  kukuřice prozradily víc 
než mapa. Paměť předků byla oprášena a 
voda se začala vracet i na podivínské louky. 
Na malých i velkých sníženinách se začalo 
bagrovat a i když se zpočátku mohlo zdát, 
že je v tom snažení více přání než znalostí, 
postupně se mozaika nových vodních ploch 
propojila a nádherný systém mokřadů, tůní 
a jezer byl na světě. Na celém projektu je 
nejcennější, alespoň z pohledu badatele, 
že se v oboře bagrovalo kontinuálně a kaž-
dý rok vznikla nějaká nová nádrž, tůň nebo 
příkop. Nic lepšího pro nástup a studium 
přirozené obnovy nemůže být. Tento fakt se 
zde projevil v plné nádheře a dnes můžeme 
sledovat vznik a rozvoj litorální vegetace 
v nejrůznějších stupních vývoje. Podle stáří 
tůní jsou jednotlivé vody obsazovány živoči-
chy a návrat řady vzácných a dříve typických 
druhů pro tento kraj probíhá dodnes. Pro 
celoroční výskyt řady zajímavých druhů 
ptáků a některých savců má tato obora dva 
zásadní předpoklady – rozmanitá vodní a 
mokřadní společenstva nabízejí pestrou 
paletu potravy a na lokalitách panuje trvalý 
klid bez rušivého vlivu lidí, což zabezpečuje 
oborní plot. 

 Obora nevznikala ve vzduchoprázdnu, 
nedílnou součástí tohoto procesu byly nej-
různější ataky ze strany místních obyvatel i 
úřadů, ale také z míst, odkud by měl člověk 
očekávat spíše pomocnou ochranářskou ru-
ku a v diskusi věrohodné argumenty. Přístup 
reprezentantů druhé strany ale zaváněl vším 

možným a někdy převažovala spíš závist, 
než odborná erudice. Do těchto odborných 
diskusí jsem se musel zapojit, protože ně-
která argumentace z řad přírodovědců nebo 
centrály CHKO už byla za hranou profesního 
přístupu. Především jsem věřil tomu, co mě 
naučil Betlém, a byl jsem si v tom zcela jis-
tý, že se i zde bude obnova nivy odehrávat 
v intencích původních parametrů a samo-
zřejmě ve větším měřítku. Uschováváme 
v muzeu doklady o výskytu všech našich 
druhů obratlovců, včetně obojživelníků, a 
samozřejmě že máme v lihu i sběry dr. Kuxe 
z okolí Lednice a Podivína. V padesátých le-
tech se i tady začala dyjská niva dramaticky 
měnit, spousty různých kanálků, příkopů 
a slepých ramen byly zavezeny a původní 
louky byly násilně přeměněny na pole. Kux 
měl skvělý zoologický nos a přícházel sem 
sbírat materiál v předtuše toho nejhoršího. 
A měl pravdu, jako ostatně většinou. Odvod-
něná niva, deptaná chemizací na polních 
monokulturách, ztratila velmi rychle svoje 
kvality a mokřadní druhy vymizely během 
pár let. První mizí obojživelníci a zde to 
byli pochopitelně vodní skokani, kteří bez 
stojatých vod žít nemohou. Původní louky 
byly přerušované zarostlými kanály a na 
nich hojně žili skokani zelení (Pelophylax 
esculentus), naopak v lužních lesích, které 
se zde s loukami prolínaly, žil ve stojaté a 
zastíněné vodě podobně zbarvený skokan 
krátkonohý (Pelophylax lessonae). Tento ne-
zpochybnitelný fakt dnes víme už jen díky 
sběrům uloženým v muzejním depozitáři. 
Prvotní průzkum na území budoucí obory si-
ce dokázal přítomnost obou druhů vodních 
skokanů, a dokonce i čolků, ale v množství 
rovnajícímu se blízkému konci těchto po-
pulací. Z okolí Novomlýnských nádrží, a 
nakonec i z Betléma, jsem tento přechodný 
stav k téměř k totálnímu vymizení, poznal 
velmi dobře. Skokan krátkonohý má rád 
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lesní stín, vlhko a chladnější mělké stojaté 
vody a nabízelo se, že by mohl posloužit 
jako indikátor probíhajících úprav oborního 
terénu. Pokud se zde udrží a obsadí alespoň 
některé z nových tůní, bude to znamenat, že 
se projekt ubírá ve správných mantinelech, 
které jsou i pro život ostatních místních 
druhů nezbytné. Další průběh revitalizač-
ních zásahů v prostoru obory ukázal, že se 
zde nastolují umělým způsobem podmínky, 
které se budou co nejvíce podobat těm za-
niklým. Po deseti letech mohou být všichni 
klidní – skokan krátkonohý, ale i všechny 
ostatní druhy obojživelníků, kteří zde byli 
kdysi doma, v oboře Obelisk opět prospe-
rují a jejich populace se vracejí k normálu. 
Pokud se daří citlivým indikátorům, měl by 
fungovat celý ostatní mokřadní ekosystém a 
to potvrzuje řada nálezů a pozorování vzác-
ných druhů rostlin i živočichů v posledních 

letech. Tento pozitivní stav se nedotýká jen 
vod, ale bohatnou i louky, pobřežní křoviny 
i les. Každoroční hnízdění orla královského 
uprostřed obory (Aquila heliaca) jako by 
chtělo výjimečnost tohoto uměle přemě-
něného území potvrdit. Dnes už je obora 
vyhledávána nejrůznějšími odborníky jako 
mimořádný příklad technického přetváření 
krajiny, které nastoluje v údolní nivě kvalit-
ní životní podmínky a vrací ji postupně do 
doby zašlé slávy. Z obecného pohledu lze 
konstatovat, že i osvícený „soukromník“, 
který je schopen přijímat informace a rady 
od specialistů z různých oblastí a přistupuje 
ke krajině s pokorou, může dosáhnout v její 
tvorbě i v praktické ochraně přírody mimo-
řádných výsledků. Ale tohle se přece v okolí 
Lednice a Valtic ví už dávno…“

Miroslav Šebela, 2021

Mokřady v oboře Obelisk
(foto J. Rygl)

Ještěrka zelená 
(foto J. Netík)
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 Košárské louky jsou nejníže položená 
luční část území Soutoku. V oblasti, která 
může být řízeně zaplavována, je několik je-
zer – zemníků, kde trvale žije řada druhů ryb, 
včetně tzv. „naturových“. Celá oblast Souto-
ku je součástí Evropsky významné lokality 
„Soutok-Podluží CZ0624119“ v rámci evrop-
ského systému Natura 2000. V roce 1995 
byl vypracován záměr řízeného zaplavování 
menší nejspodnější části Košárských luk 
(cca 30 ha) a tak vytvořit podmínky pro výtěr 
fytofi lních druhů ryb, které se vytírají na za-
plavených lučních porostech. Iniciátorem a 
hlavním koordinátorem projektu byl vědecký 
odborník se specializací na ichtyologii, doc. 
ing. Stanislav Lusk, CSc., ichtyolog pracující 
v té době v Ústavu biologie obratlovců AV 
ČR v Brně, který na tu dobu vzpomíná takto:
„V roce 1995 jsme navrhli realizovat úpravy, 
které by umožnily krátkodobě cíleně zaplavit 
dolní část Košárských luk. Tato cílená zápla-
va měla být realizována v letech, kdy nedo-
jde k přirozené záplavě zvýšenými průtoky 
v Dyji, či v souběhu se zvýšeným průtokem 
i v Moravě. 

Košárské louky 
— Enkláda, Kladník 
– revitalizační projekt na podporu 
fytofi lních druhů ryb

 V letech 1996–1997 byl vypracován 
projekt a realizovány potřebné stavby a ú-
pravy: stavidlo v protipovodňové hrázi, hra-
dící objekt v tělesu odbočky z Cáhnovské 
cesty nazvaný Kladník, průtočný „kanál“ tzv. 
Enkláda, tvořící jakousi osu zaplavované 
části luk, nátok vody do prostoru a odtok 
vody do Dyje. Celkový náklad činil cca 1,5 
milionu Kč. 

 V roce 1997 byla realizována zkušební 
manipulace, vypracován a schválen mani-
pulační řád. V průběhu přípravy a realizace 
projektu i při vypracování manipulačního 
řádu nebyly vzneseny žádné připomínky 
ze strany ostatních odborníků, včetně orni-
tologů. Podle neověřených informací byly 
k realizaci projektu poskytnuty fi nanční 
prostředky ze zdrojů Světové banky určené 
k ochraně přírody.

Cejn perleťový
(foto J. Netík)
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 V roce 1998 bylo realizováno cílené 
zaplavení plochy podle záměru. Dne 5. 5. 
bylo započato s napouštěním (1–1,5 m3/s) 
z tzv. Nové Kyjovky a již 8. 5. byl prostor za-
plaven a voda začala přetékat přes těleso 
Cáhnovské cesty, kde si vytvořila obtokový 
bypass. Teplota vody dosahovala 20 °C. Vo-
da odtékala kanálem (viz foto) do tzv. Vlčího 
ramene a odtud do Dyje. Nastal masový tah 
ryb z Dyje do prostoru zatopené části Ko-
šárských luk. Elektrolovem jsme prokázali 
migraci na zátopu následujících většinou 
„fytofi lních“ druhů: plotice obecná, jelec 
tloušť, jelec jesen, ouklej obecná, cejnek 
malý, cejn velký, cejn siný, cejn perleťový, 
karas stříbřitý, okoun říční, ježdík obecný, 
sekavec, zastihli jsme i větší jedince kapra 
a dokonce exemplář amura o hmotnosti 8 
kg. V odchyceném kompletu migrantů byli 
i ročci plotice obecné, jelce jesena, cejnka 
malého, cejna velkého a okouna říčního. 
Jednoznačně byl prokázán silný migrační 
efekt proudící vody s vhodnou teplotou. Ke 
tření na zaplavené louky vyjely i ryby, které 
byly v tamních zemnících. Bylo zaznamená-
no tření ryb v různých částech zátopy, které 
probíhalo i v následujících dnech. Dne 11. 5. 
byl zastaven nátok vody do prostoru a po-
stupně klesal odtok vody do Dyje. Dne 15. 5. 
již hladina v původním zatopeném prostoru 
začala výrazněji klesat, přičemž byl za-
znamenán masový výskyt půdku (larvální 
stádia) různých druhů. Dne 4. 6. se voda vy-
skytovala v hlavním kanálu (Enkláda) a při-
lehlých částech a ve výtopě v okolí zemníků. 
Dne 14. 6. byl hradící objekt na Cáhnovské 
cestě plně otevřen a voda volně odtékala do 
Dyje včetně s tam se nacházejícím plůdkem 
ryb. Louky už nebyly zatopeny. Přítomný vě-
dec z Japonska byl výsledkem tak nadšen, 
že ve velké euforii pronesl úvahu, že se jedná 
o vzorový objekt světového významu… 

Sekavec podunajský 
Drsek menší 
Ježdík žlutý 
(foto J. Netík)
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Košárských loukách. Takto neslavně skon-
čil jeden z pokusů o částečnou nápravu 
negativním dopadů Vodohospodářských 
úprav Dyje na část vodní bioty – ryby. Para-
doxem celého případu je to, že investorem 
stavby vodohospodářského objektu Enkláda 
– Kladník byla CHKO Pálava.

 V souvislosti s uvedenými skutečnost-
mi nezbytně vyvstává otázka, jaké jsou tedy 
ochranářské priority? Je to dané „sílou“ ur-
čité zájmové ochranářské skupiny nebo vě-
decké odbornosti? Upřednostňuje se efek-
tivita vynaložených prostředků, nebo osobní 
zájmy? Na základě zažitých příkladů jednání 
některých „silných“ odborníků nelze pomi-
nout dojem, který vyvolávají tyto rozporné 
názory u veřejnosti a dotčených pracovníků 
v místě, kteří v dotyčné oblasti hospodaří, 
podílejí se na zajištění jednotlivých „ochra-
nářských“ opatření a mají často v koneč-
ných důsledcích i osobní odpovědnost. 

 Analýza problematiky střetu a uplat-
ňování zájmů ukázala, že účelový rehabili-
tační projekt, pokud má plnit požadovanou 
funkci, nemůže být vždy polyfunkční. Každý 
účelový projekt má na jedné straně pozitivní 
přínos ve vztahu k cílenému záměru, ale na 
druhé straně má, či za určitých okolností 
může mít, negativní dopady na další zúčast-
něné lokální složky. Tento problém se v plné 
míře ukázal v rámci revitalizací aluviálního 
území dolního toku řeky Dyje za účelem 
zlepšení podmínek pro ryby. Představa, že 
rehabilitační projekt z hlediska vlivů musí 
být veskrze a zcela pozitivní, je zcela ne-
správná. Dokazují to samotné přírodní děje, 
když přírodní aktivity vodního toku, jako jsou 
například povodňové záplavy, vždy mají ve 
vztahu k některým skupinám fauny a fl óry 
více či méně devastační důsledky. Stejně 
tomu bude i u rehabilitačních projektů, 

 V roce 1999 byl realizován obdobný 
postup jako v předchozím roce. Ze strany or-
nitologů však vyvstal silný odpor k cílenému 
povodňování prostoru za účelem výtěru ryb. 
To podle jejich názoru znemožňuje hnízdění 
řady chráněných druhů ptáků, nebo dokonce 
ničí založené snůšky nebo i mláďata. 

 V období 2000–2003 na základě 
požadavku ornitologů dochází postupně 
ke změnám doby zátopy. Nelze nevzpo-
menout změny jejich stanoviska čtyřikrát 
během jednoho týdne. V roce 2000 došlo 
k přirozené záplavě prostoru zvýšenými 
průtoky v Moravě a následně podle platného 
manipulačního řádu byla voda v květnu a 
začátkem června zadržena ve vymezeném 
prostoru pro řízené zaplavování. Počátkem 
června, kdy měla být voda doslova s mraky 
plůdku vypuštěna do Dyje, došlo na zásah 
ornitologů k prolongaci záplavy o více než 
dva měsíce. To mělo za následek totální 
devastaci (parazitace, nedostatek potravy, 
úhyn) rybího potěru. V rámci vedených slov-
ních výměn v rámci jednání o povodňování 
ve prospěch podpory populací ryb zazněla 
i ona památná věta z úst význačného od-
borníka na avifaunu: Zjednodušeně lze (s o-
hledu na ochranu ptáků) říci: „nežli pozdní 
napouštění, anebo včasné spouštění, to už
raději žádná voda!“. Podle stanovisek (úst-
ních i písemných) především ornitologic-
kých odborníků, ale i dalších pracovníků 
AOPK, je řízené povodňování pouhých! 30 ha 
luk v potřebném režimu pokládáno za hlavní 
škodlivý faktor z hlediska ochrany ptáků…“  

 Další zainteresovaní pracovníci, napří-
klad pracovníci LZ Židlochovice, jako od-
povědní správci území, nebo odborníci na 
jiné složky přírody, byli doslova „znechuceni 
střety“ na různé úrovni a tak výsledkem bylo 
odstoupení od řízené záplavy pro ryby na 
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které simulují jednotlivé přírodní děje, vlivy 
či procesy. Při přípravě každého revitalizač-
ního či rehabilitačního projektu či zásahu je 
nezbytné posoudit jeho možné důsledky jak 
z hlediska hlavního cíle (tj. pozitivní příno-
sy), tak i z hlediska dalších možných, zejmé-
na negativních dopadů. 
 
 Nelze pominout, že většinou je říč-
ní krajina dolních částí Moravy a Dyje již 
natolik člověkem pozměněna, že základní 
přírodní funkce bez cílené podpory člověka 
tam nemohou existovat. Ponechání tamější 
„přírody“ samovolnému vývoji v podstatě 
vede k devastaci významných částí a prvků 
krajiny, včetně bioty. 

Stanislav Lusk

Kladník, Cahnovská cesta 
(foto J. Netík)

Kladník 
(foto J. Netík)
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Enkláda

(foto J. Netík)



43



44



Obsah 

05 
Úvod, zamyšlení přírodovědce 
Miroslav Šebela

09
Revitalizace lužního lesa v Kančí oboře 
u Břeclavi 
Jan Vybíral 

14
Návrat vody 
do lužního lesa na Soutoku 
Petr Čupa

21
Co mají Amazonie a lužní lesy 
na jižní Moravě společného? 
Vůbec nic! 
Jan Vybíral 

26 
Živá voda pro vyprahlé vojenské lesy 
na Drahansku 
Jan Vybíral, Jan Sotona

30
Betlém, 
přírodní památka z vůle přírodovědce
Miroslav Šebela

35 
Obora Obelisk — soukromá iniciativa 
a obnova nivní krajiny 19. století 
Miroslav Šebela 

38 
Košárské louky — Enkláda, Kladník 
— revitalizační projekt na podporu 
fytofi lních druhů ryb 
Stanislav Lusk 

Paměť krajiny 
(Foto: J. Rygl)



Skokan ostronosý 
(Foto: J. Vybíral)

Voda v lese a krajině 
(vzorové revitalizační objekty)
Biosférická rezervace Dolní Morava, o. p. s.
Vydala
Biosférická rezervace Dolní Morava, o. p. s.
Lednice 2021 



47



Lužní lesy na jižní Moravě svým druhovým slo-
žením dřevin jsou převážně dílem člověka. Ne-
jedná se však o nějakou obyčejnou „plantáž na 
dříví“, jak se někdy kulturním lesům posměš-
ně přezdívá, ale o bohatý lesní ekosystém, ve 
kterém se nachází největší množství druhů ži-
vých organismů ve střední Evropě. Je to dáno 
vlivem pestrého složení vodních, mokřadních, 
lučních i stepních biotopů. Hodnota lužních 
lesů ale nespočívá jenom v jejich přírodním 
bohatství. Jejich význam pro společnost je 
daleko širší. Jenom ten, kdo pozná co nejvíce 
z historie lužních lesů, v kontextu s vývojem 
lidské společnosti v tomto regionu, pochopí 
lužní lesy v širších souvislostech. Možná si 
pak budeme více vážit práce našich před-
ků, role a odpovědnosti krajinných profesí 
a moudrých státních úředníků, a pocítíme 
možná i více hrdosti nad tím, co dokázali kon-
krétní lidé, kteří naplnili své poslání prací pro 
společnost a zdravé životní prostředí. Měli 

a mají rádi přírodu a je na nás, abychom jim 
vzdali hold za to, co se jim podařilo. I dnešní 
generace čelí mnoha výzvám a jednou z nich 
je záchrana lužních lesů zajištěním dostat-
ku vody. To je dlouhodobý program, který 
naplňovali a dosud naplňují, celé generace 
lesníků, přírodovědců a dalších regionálních 
osobností. Pozitivní výsledky jejich práce byly 
a jsou závislé na úctě k práci našich předků, 
vzájemné mezioborové komunikaci, respek-
tu k zákonům a schopnosti přijímat vědecky 
podložené argumenty a přenášet je do praxe. 
Dlouhodobé udržitelné využívání lužních lesů 
a jejich ochrana je důležitá jak pro současní-
ky, tak pro naše vnuky a celou lidskou společ-
nost na planetě Zemi.       


