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Lednicko-valtický areál je jednou z nejvzácnějších perel histo-
rického a kulturního bohatství České republiky. Po staletí jej 
budovali Lichtenštejnové, jeden z nejstarších a nejbohatších 
rakouských rodů. Vytvořili tuto krajinu o rozloze 283,09 km2, 
která patří mezi nejrozsáhlejší člověkem vymodelované území 
v Evropě. Tato působivá mozaika parků, zahrad, rybníků, řek  
a lesů, doplněná řadou soch, zámečků, chrámů, kaplí a kolo-
nád byla v roce 1996 zapsána na seznam Světového kulturního  
a přírodního dědictví UNESCO a od roku 2003 je také součástí 
biosférické rezervace Dolní Morava.

Území mikroregionu Lednicko-valtický areál (LVA) leží v jižní 
a jihovýchodní části okresu Břeclav a je tvořeno katastry čtyř 
měst (Břeclav, Podivín, Valtice, Velké Bílovice) a šesti obcí (Bul-
hary, Ladná, Lednice, Hlohovec, Přítluky, Rakvice). Na severu  
a na východě tvoří hranici LVA řeka Dyje, na jihu státní hranice 
mezi ČR a Spolkovou zemí Rakousko. Na západě sousedí LVA  
s Chráněnou krajinnou oblastí Pálava.

Lednicko-valtický areál nabízí rozsáhlou síť cykloturistických, 
turistických a vinařských stezek. Co toto území ještě spoje je 
voda. Každá z obcí vlastní nebo jí protéká nějaký vodní tok.  
V naší nejen omalovánce se o vodě dozvíš víc a můžeš si je vy-
malovat dle své fantazie. Nebo vezmi rodinku na výlet a vyhle-
dej místa, o kterých se tady píše přímo v terénu. V každé obci 
najdeš malý panel s piktogramem a IQ kódem. Když ho najdeš 
uvidíš, jak krásná a důležitá místa voda vytvořila nejen pro 
Tebe, ale i pro živočichy okolo … 

Voda tvoří většinu povrchu Země, člověk je z většiny 
tvořen vodou a bez vody nepřežije víc než několik dní…

Bez vody není život tak si ji važ a neplýtvej s ní.
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Lužní les
Lužní lesy v okolí Břeclavi jsou součástí komplexu lužní krajiny, která se rozkládá na ploše větší jak 9 000 ha od Novomlýnských nádrží přes 
soutok řek Moravy a Dyje až po Hodonín. Jedná se tak o největší komplex ve střední Evropě a z hlediska druhové pestrosti rostlinných  
a živočišných druhů také o nejcennější území v České republice. Lužní lesy jsou protkány řadou vodních ploch, kanálů a pozůstatků říčních 
ramen řeky Dyje, která se v minulosti před provedenými vodohospodářskými úpravami v okolí Břeclavi větvila do několika ramen a neměla 
tak jedno koryto, jak známe dnes. Lužní lesy jsou velice závislé na vodě a vyznačují se tak výraznou vysokou hladinou spodních vod, která 
v průběhu roku může výrazně kolísat. 

V místech s vysokou hladinou spodní vody (více podmáčené) se nachází tzv. měkký luh, který najdeme nejen podél vodních toků, ale pře-
devším ve sníženinách, které bývají pravidelně a po různě dlouhou dobu zaplavovány. Svůj název dostal měkký luh podle tvrdosti (či spíše 
měkkosti) dřeva. Rostou zde dřeviny s rychlými přírůsty - keřovité i stromovité vrby, topoly a olše. Těmto druhům zamokření nejenom 
nevadí, ale mnohdy jej přímo vyžadují. Vrba bílá dokáže například přežít i na místech zatopených téměř celý rok.

Naopak tvrdý luh najdeme na místech s nižší hladinou spodní vody (méně podmáčené). Nejtypičtějším a nejimpozantnějším zastoupeným 
druhem je dub letní, který dosahuj výšky až 35 metrů a může se dožívat i několika stovek let. Dalšími představiteli tvrdého luhu jsou jilmy, 
jasany, javory, méně také lípa a habr. Významným zástupcem tvrdého luhu je jasan úzkolistý, mající zde svou severní hranici rozšíření. Pro 
tvrdý luh je typické bylinné patro, které ve zdejších lesích tvoří na jaře mnohdy souvislé barevné koberce. Na jaře zde rozkvétají dymnivky, 
sněženky, sasanky, orseje, violky, křivatce a v některých místech se celé rozsáhlé plochy zelenají porostem česneku medvědího, který svou 
intenzivní vůní dokáže provonět celý les. Pro mnohé břeclaváky je tato léčivá rostlina jarním zpestřením jídelníčku, kdy čerstvě nasekané 
listy se dávají do pomazánek, salátů, polévek nebo se používají místo listů špenátů. Řada lidí si jej také uchovává najemno nasekaný v oleji 
pro zpestření těstovinových salátů v průběhu celého roku. 

BŘECLAV
Město se nachází v jižní části Jihomoravského kraje u hranic se Slovenskou republikou a Rakouskem. Leží na řece 
Dyji v povodí řeky Moravy, která představuje historickou rozvojovou (dopravní) osu osídlení Moravy, související 
s výhodnou polohou širšího území mezi Baltem a Jadranem. Strategický význam řeky Moravy dokládá její uva-
žované využití pro plavební spojení Labe - Odra - Dunaj. Břeclav nabízí svým občanům i návštěvníkům ideální 
podmínky pro aktivní odpočinek. Velkou devizou města je blízkost komplexu lužních lesů, které na mnoha mís-
tech pronikají až do jeho zastavěné části. Středem města protéká řeka Dyje, která je, stejně jako vodní plochy 
v okolí, vyhledávaným cílem rybářů.



Česnek medvědí 
(Allium ursinum)
je vytrvalá, asi 10–45 cm vy-
soká bylina s podzemní cibulí. 
Cibule je podlouhlá, asi 4–6 cm 
dlouhá a 1–2 cm tlustá, obalné 
šupiny jsou bělavé až žlutavé, 
síťnatě se nerozpadají. Listy 
jsou víceméně přízemní, řapí-
katé, čepele jsou úzce eliptické 
až úzce vejčité, na rubu nejsou 
vynikle žilnaté, cca 10–20 cm 
dlouhé a 2–5 cm široké. Květy 
jsou uspořádány do květenství, 
jedná se o lichookolík (stažený 
šroubel), který je polokulovitý, 
celkem řídký, obsahuje asi 10–
20 květů, pacibulky chybí. Kvě-
tenství je podepřeno dvouk-
laným toulcem, který je kratší 
než stopky květů. Okvětní lístky 
jsou cca 10 mm dlouhé a 2 mm 
široké, bílé. Plodem je tobolka.



Rybí přechod
Na řece Dyji pod obcí Bulhary se nachází pohyblivý jez o třech polích každý s délkou 15 m. Jez má výšku okolo 2,5 m a jeho cílem je zved-
nouthladinu vody a umožnit tak vodu dostat přepouštěním mimo hlavní koryto. V tomto případě se část vody převádí do Zámecké Dyje, 
která protéká až kolem lednického zámku, kde se pak po dalším kilometru vlévá do původního nezregulovaného koryta řeky Dyje. Díky 
zvýšením hladiny nad jezem je možné takto využít výškový rozdíl pro výrobu elektrické energie v malé vodní elektrárně, která je součástí 
jezu. Voda tak samospádem roztáčí dvě vodní turbíny, které dokážou za rok vyrobit takové množství elektrické energie, která dokáže po-
kryt spotřebu energie pro více jak 1000 domácností.

Výstavby jezů, přehrad, splavů a dalších příčných objektů na vodních tocích však nepřináší jen pozitivní efekt. Zvýšením hladiny vody nad 
jezem řeka přichází o svůj přirozený charakter a z proudící vody se tak stává stojatá voda. Pro řadu živočichů, kterými jsou především ryby, 
se tak jez stává nepřekonatelnou bariérou, která jim brání v migraci. Migrace ryb a řady vodních živočichů je někdy otázkou metrů, ale 
mnohdy i tisíce kilometrů. Důvodem migrace může být pohyb za zdroji potravy, ale především z důvodu hledání lepších podmínek pro 
rozmnožování. Řada našich řek, tak přišla kvůli překážkám v tocích za posledních dvě stě let o některé do té doby běžné druhy ryb. Od 90. 
let minulého století se u nás začínají budovat rybí přechody, které mají rybám pomoci v překonání těchto překážek.

U jezu Bulhary byl při pravém břehu v roce 2007 uveden do provozu přírodní rybí přechod typu bypass. Pomocí 35 kamenných přehrážek 
o malé výšce, tak pomáhá rybám v délce 140 m překonat 2,5 m výškový rozdíl vodních hladin pod jezem a nad ním. O dva roky dříve byl 
uveden do provozu rybí přechod v Břeclavi, který tak s tímto rybochodem umožní migraci ryb až k hrázi Novomlynským nádrží. Ze vzác-
nějších druhů rybochod slouží například candátu východnímu, drsku menšímu a většímu, ježdíku žlutému či ostruše křivočaré. Přechod 
však slouží i pestré škále běžných druhů ryb. 

BULHARY
Obec Bulhary se rozkládá na pravobřežní terase nad řekou Dyjí v nadmořské výšce 170 m. Okolí obce bylo od 
nepaměti osidlováno pro velmi úrodnou půdu a blízkost vodního toku, který lákal všechny druhy zvěře žijící  
v okolní krajině k uhašení žízně a řeka s údolní nivou k migrací do nových oblastí. Nejstarším kosterním pozů-
statkem nalezeným v obci byl nález části žeberního oblouku mořské krávy (sirény), který se našel v hloubce 
15-ti metrů při kopání studny u domu č. 226 a pochází z období třetihor (65-2 miliony let před letopočtem). 
Sportovní rybářství má v obci dlouholetou tradici, sahající do historie o čemž svědčí i ryby v obecním znaku.
Celé generace rybářů píší historii místní rybářské organizace, která se svou dobrovolnou činností stará o revíry  
a dostatek ryb. Rybářské revíry Dyje kolem Bulhar jsou vyhlášenou a vyhledávanou lokalitou rybářů z celé republiky.



Rybí přechod 
je umělá stavba na vodním 
toku, která má za úkol zajistit 
rybám jejich přirozený pohyb 
při migraci. Přechody se staví 
jako součást jiných vodních děl 
na toku (jezy, malé vodní elek-
trárny, plavební komory), které 
by samy o sobě tok přehradily 
bez možnosti průchodu ryb. 
Hlavním důvodem výstavby 
přechodů je zachování života  
v řekách a jeho co možná nej-
větší diverzita. Jako základní 
požadavek pro návrh přechodu 
je nutno znát skladbu ryb, kte-
ré žijí v konkrétní řece. Musíme 
také znát zákonitosti jejich mi-
grací a nároky na průchodnost 
toku.



Národní přírodní rezervace Lednické rybníky
Lednické rybníky patří mezi nejvýznamnější ornitologické lokality u nás. Představují významné hnízdiště a také přirozenou zastávku na 
migrační trase ptáků mezi severem a jihem Evropy. Rybniční soustavu, která byla vybudována již v 15. století, tvoří čtyři průtočné rybníky 
na toku Včelínek, kterými jsou Nesyt, Hlohovecký, Prostřední a Mlýnský rybník o celkové ploše asi 550 ha. Součástí je také Zámecký rybník 
v zámeckém parku Lednice. Na rybnících bylo prokázáno hnízdění více než devíti desítek druhů ptáků a další desítky druhů zde lze zastih-
nout v době jarního a podzimního tahu.

O jejich významu svědčí zařazení lokality mezi mokřady mezinárodního významu, byly také zařazeny na seznam Světového kulturního 
a přírodního dědictví UNESCO jako součást Lednicko-valtikcého areálu. V současnosti jsou rybníky v majetku státu a správu zajišťuje 
Agentura ochrany přírody a krajiny. Hlavním cílem ochrany a péče je zabezpečení odpovídajících stanovištních a potravních podmínek 
pro vodní a mokřadní ptáky a zvýšení početnosti a úspěšnosti jejich hnízdění. Nedílnou součástí cíle je i udržení výskytu cenných dru-
hů rostlin a dalších živočichů, kteří jsou na mělké rybníky vázáni. Jak toho vše dosáhnout je i přizpůsobením zájmům ochrany přírody  
i způsob rybářského hospodaření, jehož primárním cílem není co největší množství ryb, a dalším z opatření je zavedení tzv. částečné-
ho letnění rybníků. Snížením hladiny u vybraných rybníků tak dochází k obnažení břehů, kde mohou vyrůst znovu rostliny, které tady  
i několik desetiletí vidět nebyly, zastavují se tu i hnízdí díky holým břehům vzácní ptáci, jako jsou tenkozobci opační nebo další bahňáci.

Tenkozobec opačný dostal své jméno kvůli svému dlouhému zahnutému zobáku, kterým sbírá dovedně potravu na mělčinách. Jedná se  
o druh mořského pobřeží, u nás vzácně k zastižení na tahu a ještě vzácněji při hnízdění. Při letnění Nesytu v roce 2007 zde zahnízdili od 
roku 1961 poprvé dva páry. V roce 2012 při opakování letnění zahnízdilo již okolo deseti párů a z toho nejméně pět úspěšně. V roce 2020 
se o potomstvo snažilo už na tři desítky párů. 

HLOHOVEC
Na katastr obce zasahuje soustava lednických rybníků (Nesyt, Hlohovecký a Prostřední rybník). Ochraně hnízdí-
cích a protahujících ptáků slouží stejnojmenná národní přírodní rezervace. Západně od obce vystupují třetihorní 
vápence (Stará hora), na nichž se dochoval pozoruhodný zbytek stepních trávníků. Jihovýchodní část obecních 
pozemků zasahuje do Bořího lesa. Část lesních porostů, zejména v okolí rybníků, byla parkově upravena a byly 
zde vysázeny četné exotické dřeviny. Územím obce probíhá i krajinářsky hodnotná Bezručova alej. Vesnice, 
která leží nedaleko Valtic, je v písemných pramenech poprvé připomínána až v roce 1414, vznikla ale už ve 13. 
století jako ves kolonizační, založená pasovským biskupstvím.



Tenkozobec opačný 
(Recurvirostra avosetta)
je velký dlouhokřídlý pták z če-
ledi tenkozobcovitých rozšířený 
v Evropě a Asii. Je částečně taž-
ný, většinou migruje do severní 
Afriky, jižní Evropy nebo jižní 
Asie, v některých zemích (Špa-
nělsku, Anglii aj.) s příznivějším 
klimatem je k vidění celoročně. 
V Česku pobývá od dubna do 
září. Tenkozobec opačný je štíh-
lý pták dorůstající velikosti vrá-
ny. V zimním šatě má převážně 
čistě bílé opeření s černým 
hřbetem, vrchní stranou hrdla 
a temenem hlavy. Charakte-
ristickým znakem je dlouhý, 
tenký, nahoru zahnutý a černě 
zbarvený zobák a dlouhé na-
modralé až šedé končetiny.



Ladenská strouha
Drobný vodní tok Ladenská strouha se nazývá upravený vodní tok, který byl v minulosti pravděpodobně jedním z říčních koryt říčky Trk-
manky. Protéká obcí Podivín a Ladná a ve Staré Břeclavi je zaústěna do řeky Dyje. Správcem vodního toku je Povodí Moravy. V nejbližší 
době mají proběhnout práce na vyčištění strouhy od Ladné po konec Podivína, které by měli být ukončeny do poloviny roku 2022. Práce 
mají spočívat především v odstranění nánosů z koryta, kdy částečně zanesené koryto bude opět prohloubeno a může tak o to více vysu-
šovat okolní krajinu, která dlouhodobě trpí nedostatkem vody. Strouha je v celém svém úseku upraveným vodním tokem (napřímeným  
a zahloubeným) a plní tak především funkci odvodňovací. Ještě v minulosti, než byly v Podivíně a v Ladné vybudovány čistírny odpadních 
vod, tak veškeré odpadní vody z domácností a průmyslu končily v tomto toku. Přes svůj stav je strouha životním prostorem pro chráněné 
druhy živočichů jako je ropucha obecná, skokan zelený, užovka obojková a také bobr evropský. Pobytové známky bobra, ať už se jedná  
o okusy nebo dokonce bobří hráze, jsou občas na Ladenské strouze pozorovány. Je tak možné, že díky bobrovi, kterému se přezdívá revi-
talizátor krajiny se podaří odvodňování krajiny stavbou hrází omezit.

Bobrovi nejvíce vyhovuje hlubší stojatá a pomalu tekoucí voda, a pokud ji nenajde, dokáže si ji stavbou hrází vytvořit. Zároveň si tak zajistí, 
aby svůj vchod do nory měl ukrytý pod vodou. Bobr evropský byl v minulosti u nás vyhuben a teprve až od 80. let 20. stol. se začíná nově 
objevovat na jižní Moravě, odkud se k nám dostal z Rakouska, kde byl nově vysazen. Bobr patří mezi naše největší hlodavce dorůstající až 
30 kg a i s ocasem může měřit až 140 cm. Větším hlodavcem je už jen jihoamerická kapybara. Jeho tělo je skvěte přizpůsobeno k životu ve 
vodě. Díky uzavíratelným nozdrám a uším se může bez obav potápět. Pod vodou může plavat i s otevřenýma očima, protože je má chrá-
něny průhledným víčkem, tzv. mžurkou. Pod vodou dokáže vydržet až 5 minut, což mu stačí k tomu, aby uplaval až 750 m.

LADNÁ
Území, na kterém se obec nachází, bylo osídleno již v pravěku; potvrzují to archeologické nálezy. Přímo z území 
obce pochází kostrový hrob kultury se zvoncovitými poháry, žárový hrob lužické kultury a četnější nálezy kultu-
ry únětické. Ty napovídají, že zde bylo na počátku doby bronzové rozsáhlejší sídliště. Ve trati „Kerchovy“ bylo 
zjištěno sídliště z doby římské, v mlýnském náhonu byly získány doklady o osídlení z doby kultury laténské a sta-
roslovanské. Obec Ladná vznikla ve středověku německou kolonizací krátce před rokem 1220, pravděpodobně  
v souvislosti se založením Podivína. O obci nalezneme první zmínky v listinách již z roku 1271, kdy se psal Oldřich 
z Reinprechtstorfu; pravděpodobně již tehdy zde existoval hrádek.



Bobr evropský
(rod Castor fiber)
jsou vodní hlodavci, poslední ži-
jící zástupci čeledi bobrovitých. 
Vyskytují se v Severní Americe, 
Evropě a Asii. Žijí v blízkosti 
vod, kde si z pokácených stro-
mů, větví a hlíny budují bobří 
hráze a bobří hrady, ve kterých 
mají své hnízdo. Po kapybaře 
jsou to největší hlodavci vážící 
běžně až 25 kg. Bobři mají mo-
hutný plochý ocas, obsahující 
tuky a oleje, potřebné pro pře-
žití v chladném období roku. Ve 
svém ocase o délce 45 a šířce až 
15 cm mají tukové zásoby, kte-
ré jim umožňují přečkat zimu  
s menším množstvím potravy  
a mrazivými dny.



Zámecký rybník
Téměř každý návštěvník Lednice určitě nevynechal možnost se projít zámeckým parkem, jehož dominantu tvoří Zámecký rybník, jenž 
je součástí krajiny Lednicko-valtického areálu zapsaného na seznamu světového dědictví UNESCO. Zámecký rybník je součástí Národní 
přírodní rezervace Lednické rybníky a byl vybudován v roce 1811 v místech meandrů řeky Dyje, ze které je v současnosti také napájen. 
Jeho velikost je necelých 30 ha a jeho součástí je i řada různě velkých ostrovů. Některé z nich jsou pomocí mostů propojeny a návštěvníci 
si tak mohou projít okružní trasu od samotného zámku k minaretu a zpět a pokochat se tak unikátní krajinou, která zde vznikla díky práci 
několika generací nejlepších zahradníků, umělců a architektů. 

V roce 2021 byly zahájeny dlouhodobě připravované práce na revitalizaci zámeckého rybníka, které mu mají za cíl vrátit původní podobu 
a zachovat jeho přírodní hodnoty. Práce spočívaly v odbahnění mokrou cestou, tzv. sacím bagrem, který pluje na hladině a odebírá bahno 
ze dna, které je pak potrubím odváděno na určenou plochu k vyschnutí. Následovat pak mají práce na odbahnění pásovými bagry ve vy-
puštěném rybníce. Odtěžený sediment bude částečně použít na opravu břehů a ostrovů tak, aby dosáhly opět své původní velikosti. Práce 
by měly být dokončeny nejpozději do konce roku 2023. 

Některé ostrovy jsou významnými hnízdišti pro řadu druhů ptáků. Od roku 1932 jsou zde známy kolonie kvakoše nočního a volavky pope-
lavé, které zde v počátcích hnízdili v počtu několika desítek párů. Aktuálně zde však každý rok hnízdí něco okolo dvou stovek párů obou 
druhů a jedná se tak zde o naši nejstarší a nejvýznamnější kolonii. V posledních letech také můžeme pozorovat na hnízdech čápa bílého 
nebo kormorána velkého. Volavky popelavé nacházejí v okolní lužní krajině ideální podmínky a bohaté zdroje potravy. Živí se rybami, oboj-
živelník, plazy a drobnými savci. Typické pro volavku je její esovitě zahnutý krk, který se nemůže splést s žádným jiným ptačím druhem.

LEDNICE
Obec má za sebou bohatou a pohnutou historii. Tento fakt byl ostatně v roce 1996 oceněn zápisem do seznamu 
světového kulturního dědictví UNESCO. Součástí obce je od roku 1966 i blízká osada Nejdek jako její místní část. 
Nejdek leží asi 3 kilometry severozápadním směrem od Lednice a v minulosti to bylo významné hradisko.
Katastr obce leží dílem v nivě řeky Dyje, dílem na vysoké terase a zasahuje i do nivy potoku Včelínku. V nivě 
Dyje vytváří řeka soustavu bočních ramen a kanálů, které mezi sebou svírají pás lužních lesů a nivních luk,  
z nichž část byla ovšem v minulosti rozorána. Význačné hnízdiště vodních ptáků chrání národní přírodní památ-
ka Pastvisko u Lednice, zbytek typické podyjské tůně najdeme i v přírodní památce Květné jezero.



Volavka popelavá 
(Ardea cinerea)
je velký veslonohý pták z čeledi 
volavkovitých. Je hojně rozšíře-
ná, vyskytuje se na všech kon-
tinentech východní polokoule  
s výjimkou Austrálie a živí se ze-
jména rybami. V Evropě se jed-
ná o největšího zástupce vola-
vek. Volavka popelavá je velký, 
silně stavěný pták. Dorůstá 84–
102 cm, v rozpětí křídel měří 
155–175 cm a dosahuje hmot-
nosti mezi 1–2 kg. Jejím nej-
nápadnějším znakem je dlou- 
hý štíhlý krk a dlouhé končeti-
ny, které ji umožňují pohybovat 
se i ve větších hloubkách. Je na-
prosto nezaměnitelná, ze spod-
ní strany špinavě bílá a svrchu 
šedá s růžovožlutým zobákem, 
tmavým pruhováním na krku, 
černými konci křídel a tmavými 
prodlouženými pery na hlavě.



Mokřad Bažina
Nacházíte se na lokalitě, kde byly v únoru 2021 vybudovány tři mokřadní tůně o velikosti  8 450 m2 pod názvem Mokřad Bažina. Záměr byl 
realizován na pozemcích obce prvky mokřadů a tůní, které se v minulosti v okolí Podivína v této lokalitě vyskytovali. Z důvodu technických 
úprav toků a melioračních systémů však na řadě mít došlo k odvodnění a vysušení krajiny se všemi jejími negativními dopady. Na lokalitě 
tak došlo k vytvoření nových stojatých vodních ploch, které nebudou sloužit k chovu ryb. Tůně Mohou tak mohou o to více sloužit jako 
místo pro život řady rostlinných a živočišných druhů, které jsou svým způsobem života vázání na tyto ať už trvale či  občasně zvodnělé 
vodní plochy. Jedním z živočichů, kterým může záměr pomoci a stát se novým domovem, je kdysi běžná kuňka obecná.

Kuňka obecná jedrobnou žabku dorůstající velikosti 4 až 5 cm s bradavičnatou kůží na hřbetě. Tělo má zploštělé a břicho poměr-
ně pestré s oranžově až červeně zbarvenou kresbou (díky tomu zbarvení se kuňce v minulosti přezdívalo ohnivá). Hlas kuňky obec-
né, který můžeme slyšet v době rozmnožování na jaře a v létě, zní jako „u“ nebo „unk“ vydávaný v pravidelných intervalech. Doba 
páření začíná asi 2-3 týdny po procitnutí ze zimního spánku a to v období od konce března do konce května, někdy i později a to  
v místech s mělkou hloubkou vody zarostlou vegetací, na které umísťuje svá vajíčka. Zajímavostí u kuňky obecné je obranná reakce tzv. 
„kunčí reflex“, který se projevuje tím, že se kuňka výrazně prohne do kolébky, vystrčí vnitřní strany chodil a ztuhne. Dává tak na obdiv svou 
ohnivě zbarvenou spodní část těla a snaží se tak odradit útočníka od případného pozření. Takové varování je na místě, protože žlázky na 
kůži, vylučují sekret s obsahem jedu, který může být pro některé drobné živočichy smrtící. Pro člověka nepředstavuje výrazné nebezpečí, 
ale nedoporučuji si protírat oči rukou, ve které jste kuňku drželi – nemusí to být zrovna příjemné. 

PODIVÍN
Jen málo míst v naší vlasti má tak bohatou tradici a současně je obestřeno tolika záhadami jako právě Podivín, 
královské město, ležící na dolním toku řeky Dyje, na mírném návrší Dolnomoravského úvalu, ve výšce 170 m nad 
mořem. Od nepaměti bylo toto místo pro své přirozeně výhodné přírodní, hospodářské i strategické podmínky 
obsazováno postupně všemi pospolitostmi, které tímto krajem procházely, nebo ho trvale osídlovaly.



Kuňka obecná
(Bombina bombina)
je obojživelník z čeledi kuň-
kovití. Je ohroženým druhem 
žab ČR. Je nazývána také kuňka 
ohnivá (dříve ropucha ohnivá, 
žába ohnivá). Dorůstá délky 
4,5–5 cm. Tělo je zploštělé a kon- 
četiny relativně krátké. Poměr 
těla a hlavy je větší než 3 : 1, če-
nich je výrazně zaoblený. Ušní 
bubínek není viditelný. Dobře 
viditelné jsou obloukově zahnu- 
té parotidní žlázy za okem. Oči 
jsou vystouplé, oční zornice 
srdcovitého či trojúhelníkovi-
tého tvaru. Kůže je charakteri-
sticky bradavičnatá. Na hřbetě 
jsou zakončeny tupě, na vrcho-
lu s malou černou špičkou.



Národní přírodní rezervace Křivé jezero
Národní přírodní rezervace se nachází v pravobřežní části řeky Dyje pod silnicí spojující Milovice a Nové Mlýny v nadmořské výšce 163-165 
m. Oblast už byla v roce 1973 vyhlášena za zvláště chráněné území. V předválečném období bylo území mnohostranně využíváno k pastvě 
dobytka, louky částečně i na seno, vrby byly ořezávány na hlavu a les byl využíván jako zdroj paliva i stavebního dříví. Důvodem ochrany 
byla ochrana do té doby přirozeně zaplavovaného lužního lesa v původním meandru řeky Dyje, podmáčenými loukami s hlavatými vrba-
mi, slepými rameny a porosty lužního lesa. V době vyhlášení zde dokonce hnízdily husy velké unikátním způsobem na hlavatých vrbách.

Území rezervace a jeho okolí bylo výrazně negativně ovlivněno vodohospodářskými úpravami, které spočívali v napřímení a zahloubení 
řeky Dyje a vybudování soustavy Novomlýnských nádrží. Dolní nádrž Nové Mlýny byla napuštěna během let 1989 a 1990. V té době 
proběhla akce ochránců přírody zvaná DNO, během které byly přeneseny vzácné druhy rostlin lužních lesů jako např. ladoňka dvoulistá  
z území pod Pavlovem a několik tisíc jedinců bledule letní. V rámci vodohospodářských úprav byl v území rezervace vytvořen na zbytcích 
odvodňovacích kanálů systém vodních kanálů umožňující umělé povodňování v rezervaci.

Typickým krajinným prvkem na loukách jsou zbytky hlavatých vrb. V minulosti bylo ořezávání vrb na hlavu, tzv. na babku, výhodným spo-
jením pro člověka, který získával pravidelně vrbové proutí, a přírodu, kdy pravidelným seřezáváním vznikají dutiny, které obývá řada druhů 
brouků. Jedním z nejcennějších a nejohroženějších brouků, který obývá ořezávané vrby je páchník hnědý a kovařík rezavý. Pokud by vrby 
nebyly dlouhodobě ořezávány, tak by mohlo dojít vahou narostlých výhonů k jejich k rozlomení a tím i zániku životního prostoru pro řadu 
živočichů. Vrby se tak díky ořezu mohou dožít vyššího věku. 

PŘÍTLUKY
Obec Přítluky a místní část Nové Mlýny leží v nadmořské výšce 165 metrů nad mořem, na skvěle položeném místě 
v jižní části Jihomoravského kraje. Na úpatí Přítlucké hory, v nejcennějším zbytku nivy Národn přírodní rezervace - 
Křivé jezero - rozprostírající se na 119 hektarech.Představuje typickou ukázku biotopů lužních lesů jižní Moravy a je 
významným hnízdištěm pro mnoho druhů ptáků. Na pravém břehu řeky Dyje pravidelně ve vrbách hnízdí husy velké, 
luňák hnědy a také orel mořský. Přímo zde také hnízdí lesní kolonie čápů bílých, černých, kolonie kormoránů velkých  
a jiných. Rezervace je také součástí mezinárodně významného mokřadu - Mokřady dolního Podyjí.



Vrba bílá
(Salix alba) 
je obvykle mohutný, rychle ros-
toucí strom z čeledi vrbovitých, 
původní v české flóře. Vysazu-
je se též jako okrasná dřevina. 
Jméno druhu je odvozeno od 
zbarvení listů, které jsou svět-
lejší než u většiny jiných druhů 
vrb. Je to statný opadavý list-
natý strom rostoucí na vlhkých 
půdách a dosahující výšky 15 až 
35 metrů. Roste rychle, ale do-
žívá se jen 80–100 let, průměr 
kmene často přesáhuje 1 m.



Vodní nádrž Šutrák
Šutrák nebo také lokalita Na Trávníkách se přezdívá přírodnímu koupališti na okraji obce Rakvice, kterou navštěvují nejen místní obyva-
telé, ale i lidé z okolních obcí. Ke koupání láká písčitá pláž, čistá voda, dětské hřiště a také možnost se v místě občerstvit. Místo bylo vždy 
podmáčené a v minulosti se v lokalitě těžily hlíny pro výrobu nepálených cihel pro stavbu rodinných domů. Na přelomu šedesátých a 
sedmdesátých let minulého století se v místě začal těžit štěrk až do hloubky tři metry na ploše přes čtyři hektary. Po ukončení těžby začala 
být Štěrkovna, tak jako řada podobně vzniklých míst využívána ke koupání a k rybaření. Jenom v místě pláže a mola je rybaření zakázané.

Šutrák neslouží jenom lidem k rekreaci a chytání ryb, ale je také zároveň životním prostorem pro řadu rostlinných a živočišných druhů. Bře-
hy jsou porostlé stromovou vegetací především vrbami a ve vodě rostou porosty rákosu, který ke hnízdění můžou využít třeba rákosníci. 
V rákosinách můžeme také pozorovat volavky snažící se ulovit ryby a zároveň rákosiny slouží i k vytírání kaprovitých ryb a rozmnožování 
zelených skokanů. Na březích je možné objevit skřípinec Tabernaemontanův, který je dokonce v Červeném seznamu druhů uveden jako 
druh silně ohrožený. Roste na slabě zasolených místech a březích vod. Jeho výskyt zpravidla ukazuje vyšší obsah solí v půdě či ve vodě. 
Dorůstá výšky kolem 1 m a kvete v červnu a v červenci. U nás roste roztroušeně v nejteplejších oblastech, jinde velmi vzácně. 

RAKVICE
První písemná zmínka o Rakvicích pochází z roku 1248, ale dokladem toho, že zde mnohem dříve existovalo 
pravěké slovanské osídlení jsou nálezy slovanské keramiky. Slovanské sídliště zde zřejmě existovalo až do 13. 
století. Po roce 1248, Rakvice několikrát změnily majitele, až se na konci 15. století dostaly do rukou pánů z Lipé. 
Znamení raka bylo již součástí  nejstarší obecní pečeti označené letopočtem 1604, na níž jsou Rakvice uváděny 
jako oppidum (městečko). Před třicetiletou válkou se Rakvice staly městečkem, Bočkajovskými a Uherskými 
vpády však zpustly tak, že se staly opět vsí. Hrozen s listem pak dokládá dlouhou  vinařskou tradici obce, která 
je dnes významným vinařským střediskem Velkopavlovické podoblasti.



Mokřady 
jsou místa s vysokou biolo-
gickou diverzitou, jde o jedny  
z druhově nejbohatších ekosys-
témů na Zemi. Mokřady účel-
ně a efektivně zadržují vodu  
v krajině – při přívalových sráž-
kách vodu „nasají“ a postupně 
ji uvolňují. Mokřady výrazně 
ovlivňují klima, a to zjednodu-
šeně ochlazováním vzduchu od-
parem vody (podrobněji: když 
sluneční energie dopadá na 
mokřad, většina se použije na 
odpar vody a do atmosféry se 
vrací jen malá část, kdyžř dopa-
dá sluneční energie na suchou 
plochu, téměř veškerá se od-
razí zpět a ohřívá se vzduch). 
Čím více mokřadů v krajině, 
tím spíše bude fungovat tzv. 
malý vodní cyklus (základem 
je odpařování vody) a nebude 
klima ovlivňováno jen velkým 
vodním cyklem. 



Přírodní památka Úvalský rybník
Úvalský rybník se nachází asi 3 km na západ od města Valtice v obci Úvaly a rozkládá se v údolí potůčku Svodnice na ploše 12,6 
ha. Z toho 6 ha zaujímá samotný Úvalský rybník a zbylou část tvoří mokřadní louky nad rybníkem se soustavou tůní vybudova-
ných v roce 2014 na podporu a zlepšení životních podmínek obojživelníků. Předmětem ochrany jsou zde mokřadní stanoviště  
s rybníkem a bohatým výskytem obojživelníků, mezi nimi zejména evropsky významného druhu kuňky obecné. Zároveň je lokalita hníz-
dištěm mokřadních ptáků a místem výskytu významných rostlin a dalších živočichů. Z dalších druhů obojživelníků je možné zmínit čolka 
obecného, rosničku a ropuchu zelenou, ale také velice vzácnou a velice nenápadnou blatnici skvrnitou.

Jedná se o naši nejvzácnější žábu a to díky svému skrytému způsobu života. Jako hrabavý obojživelník vyhledává stanoviště s lehkou 
půdou (písčitou či hlinitou) s dostatečně hlubokým profilem. Blatnice zimuje v lehkých půdách, kam se zahrabává díky svým patním 
hrbolům do hloubky až jeden metr. Ze svých zimních úkrytů vylézají už koncem března až začátkem dubna. Rozmnožování se účastní 
pohlavně dospělí jedinci ve věku 3-4 let. Samečci se ozývají hned po příchodu na lokalitu a upozorňují tak samičky na svou přítomnost. 
Samečci se ozývají pod vodou ve dne i v noci slabým a jen v bezprostřední blízkosti slyšitelným hlasem, který připomíná kvokání slepi-
ce.  Rozmnožování probíhá už od konce března až do května a při páření drží samci samičky před zadními končetinami. Ve vodě zůstá-
vají jen krátkou dobu a hned po vykladení vajíček, které proplétají mezi vegetací, se vracejí na souš, kde jsou během dne zahrabáni ve 
svých úkrytech a za potravou (červi, korýši, hmyzem) se vydávají až v nočních hodinách. Zajímavostí je, že se při ohrožení nesnaží utéci 
skákáním, ale místo toho se nám snaží ztratit z očí zahrabáním do země. Pokud blatnici chytneme do ruky, může, pokud se bude cítit  
v nebezpečí, vylučovat sekret, který voní po česneku. Z tohoto chování pochází starší pojmenování blatnice česneková. Jako jediná naše 
žába má svisle postavenou zorničku, a proto si ji na základě tohoto znaku nemůžeme splést.

VALTICE
Valtice jsou malé vinařské město v okrese Břeclav v Jihomoravském kraji, 9 km západně od Břeclavi, u hranic 
s Rakouskem. Má katastrální výměru 4 785 hektarů a žije zde přibližně 3 500 obyvatel. Historické jádro města 
je chráněno jako městská památková zóna. Okolní Lednicko-valtický areál je krajinnou památkovou zónou. Val-
tický zámek byl až do roku 1945 sídlem knížecího rodu Lichtenštejnů. Valtice se nachází v Mikulovské vinařské 
podoblasti a patří mezi nejnavštěvovanější vinařská města v ČR.



Blatnice skvrnitá
(Pelobates fuscus)
je žába středních až malých roz-
měrů žije v středních a nižších 
polohách na lehkých půdách 
(spraše, hnědozemě a podobně), 
mimo rozmnožovací období je ne- 
závislá na vodním prostředí. Má 
vpředu zašpičatělou hlavu a na ní 
vystouplé oči s hnědožlutou du-
hovkou a temenním hrbolkem. Má 
masivní přední končetiny a zad- 
ní končetiny jsou ve srovnání  
s některými jinými žábami relativ-
ně krátké. Zbarvení není obvykle 
příliš variabilní, podkladová barva 
je šedavá až béžová, skvrny jsou 
tmavší a pískově či kaštanově 
hnědé až šedohnědé. Břicho je 
obvykle v různých odstínech šedi-
vé. Je-li vyplašena, vydává hlasité 
zvuky a vylučuje odpudivý výměš-
ek, který páchne po česneku.



Vodní nádrž Velký Bílovec
Vodní nádrž Velký Bílovec se rozkládá západně od vinařské obce Velké Bílovice. Vodní nádrž je vybudována na toku Prušánka pod souto-
kem pravostranného přítoku Vrbičanka. Prušánka pramení nad Čejkovicemi a pod nádrží dále protéká kolem obce Moravský Žižkov přes 
Prušánky, Dolní Bojanovice, aby nakonec dotekla až do říčky Kyjovky nad obcí Lužice. V okruhu 10 km se jedná o největší vodní nádrž  
o ploše větší jak 40 ha. Nádrž slouží k rekreaci, rybářským účelům i závlahám. Slouží také jako retenční nádrž, která může zachytit nemalé 
množství vody při povodních. Nemalý význam má také jako životní prostor pro řadu vodních ptáků, kteří zde nachází nejen zdroj potravy, 
místo odpočinku, ale také místo pro rozmnožování a vyvádění mláďat. Jedním z nejzajímavějších vodních ptáků je vhodné zmínit potápku 
roháč.

Jedná se o středně velkého ptáka o něco většího jak kachna obecná. Potápka je tažným ptákem a u nás se s ní můžeme potkat od 
dubna do podzimu, kdy na zimu odlétá především do jižní Evropy. Nejnápadnější jsou roháči v na jaře v době rozmnožování, kdy se 
obě pohlaví můžou pochlubit svatebním šatem, který se vyznačuje dvojitou chocholkou tzv. rohy na hlavě a barevným límcem kolem 
krku. Při rozmnožování mnohdy najíždí s nataženými krky proti sobě a proplétají si je a potápí se společně pod vodu. Hnízdo se staví 
na vodní hladině z vodních rostlin přichycené k rákosí. V sezení na vejcích se střídají oba rodiče a po 28 dnech se líhnou mláďata, která 
umějí ihned plavat, ale ještě se nepotápějí. Nějakou dobu jsou závislá na rodičích a je vždy pro pozorovatele úžasné vidět, jak rodiče 
své mláďata krmí a vozí je dokonce na svém hřbetě. Hlavní složkou potravy jsou pro potápky malé rybky, které loví pod vodou, kde 
dokáže vydržet až 3 minuty a potopit se do hloubky až 20 m. Pod vodou se pohybuje pomocí končetin a kromě ryb loví i vodní hmyz  
a šneky, pulce či malé žáby.

VELKÉ BÍLOVICE
Katastr obce Velké Bílovice náleží k území značně bohatému na archeologické nálezy. Kromě paleolitu a časové-
ho úseku od mladší doby bronzové po latén je na bílovickém území reprezentován celý pravěký vývoj, počínaje 
neolitem a konče slovanským obdobím, celým středověkem i nálezy archeologických památek novověkých. 
Na území katastru města byla nalezena římská dvouplamenná lampa (0-375 n.l.) z doby, kdy jižní Morava byla 
součástí okrajových římských provincií Norika a Panonie. Nejvýznamnější archeologickou památkou je velko-
moravské pohřebiště v trati „Úlehle“, kde bylo odkryto celkem 72 kostrových hrobů z 9. Stol.n.l. Vzpomínkou na 
nález pohřebiště je tzv. Novosádská studna. V místech bývalé nekropole nyní rostou vinice.



Potápka roháč
(Podiceps cristatus) 
je středně velký vodní pták z řádu 
potápek a největší zástupce toho-
to řádu v Evropě. Vyskytuje se na 
všech kontinentech východní po-
lokoule, a je tak jednou z nejrozší-
řenějších potápek světa. K životu 
přitom preferuje hlubší vodní plo-
chy bohaté na potravu a porosty 
rákosin, které ji slouží jako úkryt  
a místo pro hnízdění. Během ob-
dobí rozmnožování je nápadná 
svými výraznými tmavými límco-
vými pery, která jsou nejvýrazněj-
ší při jejich zásnubních tancích, 
při kterých se obě pohlaví uklání 
a představují svému partnerovi 
kusy vodních rostlin, pro které se 
potápí pod vodní hladinu a která 
později slouží jako materiál pro 
stavbu hnízda. Je monogamní 
(žije v párech) a živí se zejména 
menšími rybami, které loví pod 
vodou.



Vodu musíme chránit
a můžeš i Ty …

 stačí málo … 

• Při osobní hygieně nenechávejte bezúčelně téct vodu.
• Vypněte vodu, když si čistíš zuby.
• Při ručním mytí nádobí nenechávejte vodu téct.
• Pokud máte zahradu, je nejvhodnější pořídit sud 

nebo nádrž a chytat vodu dešťovou.
• Po každém použití zkontroluj jestli je vypnutý kohoutek.


