ÚDOLÍ OSLAVY A CHVOJNICE
PESTRÁ KRAJINA NA POMEZÍ
VYSOČINY A JIŽNÍ MORAVY

Údolí Oslavy pod soutokem s Chvojnicí

Hyla arborea

Zakleslý meandr Čertův jazyk se svahy Plánice v pozadí
při pohledu z Velké skály

Údolí Oslavy a Chvojnice mezi Náměští nad Oslavou a Oslavany je mimořádně cenný kus přírody, zachovaný na pomezí Českomoravské vrchoviny
a jižní Moravy. Leží v mírně zvlněné krajině Jevišovické pahorkatiny, která
se zvolna sklání k východu do Boskovické brázdy. Oslava a Chvojnice přitékají z výše položených vrchovin na severozápadě a na poměrně krátké
vzdálenosti musí překonat převýšení okolo 200 m. V průběhu věků zde proto
oba toky vytvořily hluboká údolí zaříznutá do skalního podloží. Údolí mají
pestrý reliéf se svahy různých sklonů a orientací, členitým údolním dnem
a extrémními stanovišti jako jsou skály a kamenná moře. Díky obtížné přístupnosti se zde uchovaly rozsáhlé porosty listnatých a smíšených lesů, tisíciletá
přítomnost člověka však zároveň umožnila rozvoj a zachování rozmanitých
nelesních společenstev. Spolu s nedalekým údolím Jihlavy vytvářejí jedinečný přírodní celek.
K údolím neodmyslitelně patří rozsáhlé porosty listnatých a smíšených lesů.
Převažují stinné porosty s hajními druhy, především dubohabřiny a suťové
lesy. Častá příměs starých borovic a jejich souší ukazuje, že tyto porosty byly
v minulosti světlejší, než jsou dnes. Na dnech údolí, především na Chvojnici,
se zachovaly menší porosty lužních lesů, vzácně jsou zastoupeny bučiny.
Významné jsou i rozvolněné dubové, borové a smíšené porosty, na které je
vázána bohatá flóra a fauna světlých lesů, mimo jiné vzácné druhy brouků
žijící v mrtvém nebo odumírajícím dřevě. Většina porostů je odkázána na
vhodné hospodaření a bez lidských zásahů postupně zaniká.
Význačným rysem údolí Oslavy a Chvojnice jsou skalní sruby, stěny, ostrohy,
sutě a kamenná moře. Většina z nich vznikla hloubkovou erozí vodních toků
a následným mrazovým zvětráváním v dobách ledových. K nejrozsáhlejším
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patří skály a sutě v oblasti soutoku Oslavy a Chvojnice. Z biologického hlediska jsou významnými útočišti nelesních organizmů.
Méně strmé výslunné svahy na řadě míst porůstá vegetace suchých
trávníků a křovin, které jsou ohnisky biodiverzity, zejména rostlin a bezobratlých.
Útočiště tu našly druhy jihoevropské a lesostepní, které u nás byly více
rozšířeny v teplých a méně lesnatých obdobích čtvrtohor. Dna údolí obou
hlavních toků a jejich přítoků jsou také významnými mokřady. Koryta jsou
na dlouhých úsecích neregulovaná a voda v nich je poměrně čistá, takže poskytuje vhodné podmínky pro život čistomilných vodních organismů.
Fenoménem par excellence je balvanité řečiště Oslavy, zejména v úseku
Divoké Oslavy od Vlasáka k Lamberku (peřej Pět prstů). Charakteristické jsou
i kaskády drobných vodopádů, kterými přítoky Oslavy (např. Hučák, Kotlík
a Cihelna) překonávají velké převýšení mezi dnem údolí a okolními plošinami. Tok Chvojnice je klidnější a na mnoha místech hrazený mrtvým dřevem,
které vytváří tišiny a boční tůně.
HOUBY, LIŠEJNÍKY A MECHOROSTY
Houby vytvářející velké plodnice (tzv. makromycety) dosud nebyly v území uceleně prozkoumány. Přesto odsud existuje řada údajů, které poskytují
představu o tom, čím může být zdejší mykoflóra zajímavá. Podobně jako
v případě rostlin, i mezi houbami údolí Oslavy a Chvojnice bylo zaznamenáno několik význačných teplomilných druhů, typických pro dubové lesy jižní
Moravy. Z mykorizních hub, jež vytvářejí plodnice na zemi a jejichž podhoubí žije v symbióze s kořeny dřevin, sem patří především dva dobře známé,
ale vzácné druhy hřibů: hřib královský (Boletus regius) a hřib satan (Boletus
satanas). Do této ekologické skupiny druhů se řadí i muchomůrka císařka

Divoká Oslava

Suťový les na Divoké Oslavě

Muchomůrka císařka (D. Dvořák)

Hávnatka rovnovážná (F. Bouda)

(Amanita caesarea), nalezená v první půli 20. století u Čučic. Z lignikolních
druhů, rostoucích na živém nebo mrtvém dřevě, sem patří plstnatec jižní
(Spongipellis litschaueri), rostoucí v řídkých svahových doubravách a u nás
známý jen asi z pěti lokalit. Druhou ekologicky významnou skupinou hub
jsou zde relativně chladno a vlhkomilné druhy, vázané nejčastěji na mrtvé
dřevo listnáčů. Jsou typické pro zachovalé suťové lesy a bučiny na stinných
svazích a jejich úpatích, zejména v oblasti Divoké Oslavy a Vlčího kopce.
Patří sem např. kornatec kůžičkovitý (Granulobasidium vellereum), rostoucí
na padlých kmenech a silných větvích listnáčů, hlavně jilmů. Nápadným
druhem zachovalých listnatých lesů, zejména bučin, je korálovec bukový
(Hericium coralloides). V území je znám např. z Vlčího kopce.
Flóra lišejníků údolí je poměrně dobře prozkoumaná a bohatá. Území je
velmi cenné především díky zachovalým lesům a četným skalním výchozům.
Z větších lupenitých nebo keříčkovitých druhů jsou na skalních výchozech
křemičitých hornin i na stromech hojné různé druhy terčovek, terčovníků
a pupkovek, např. nápadná terčovka svraštělá (Flavoparmelia caperata).
Na zemi, v mechu a na padlých stromech roste řada druhů dutohlávek
a také několik druhů hávnatek, např. indikátor zachovalých lesů hávnatka rovnovážná (Peltigera horizontalis) a kriticky ohrožená hávnatka měkká (Peltigera malacea). Na vlhkých mechatých vápencových výchozech
u Čučic se vyskytuje ohrožený terčoplodek vakovitý (Solorina saccata).
Podstatná část lišejníků je pro své milimetrové rozměry nenápadná a snadno přehlédnutelná. Tyto tzv. mikrolišejníky jsou často věrné jednomu druhu
stromu a vytvářejí tak charakteristická společenstva. Na starých dubech
zde rostou ze vzácných druhů např. nenápadka pupenovitá (Acrocordia
gemmata) a Thelopsis rubella – citlivý druh pralesovitých porostů donedáv-
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na známý jen z jižních Čech. Pro lišejníky velmi významnou dřevinou je javor
mléč. V okolí Lamberka na něm roste několik kriticky ohrožených druhů,
např. kryptovka Flotowova (Gyalecta flotowii). Z hlediska lišejníků rostoucích
na skalách jsou nejvýznamnější svahy pod Levnovem. Českým lichenologem A. Vězdou byl odsud popsán druh Pterygiopsis umbilicata, donedávna
známý jen z této lokality.
Druhové spektrum mechorostů v údolí Oslavy a Chvojnice dobře odráží pestrost zdejších stanovišť. K významným stepním druhům patří mozolka vonná
(Mannia fragrans), vzácně nalézaná v údolí Oslavy na skalních teráskách
a v suchých trávnících. V opuštěném vápencovém lomu na Kopaninách
u Ketkovic se vyskytuje pározub ostrý (Didymodon acutus) – druh rostoucí
nejčastěji na zemi nebo ve štěrbinách bazických skal v teplých oblastech.
Naopak na chladných dnech údolí a stinných sutích rostou některé běžnější
horské a podhorské druhy, zejména rohozec trojlaločný (Bazzania trilobata) a ploník obecný (Polytrichum commune). Pro sutě a jejich okraje jsou
typické křižítka protáhlá (Lophozia longidens) a žilnatka převislá (Antitrichia
curtipendula). Na obnažené půdě, např. v zářezech lesních cest, se nachází šikoušek bezlistý (Buxbaumia aphylla). Další výrazně zastoupenou ekologickou skupinou jsou mechy rostoucí na kůře živých nebo mrtvých stromů.
Nejvýznamnějším zástupcem je dvouhrotec zelený (Dicranum viride), známý
ze suťového lesa U Vlasáka.

Žilnatka převislá (S. Kubešová)

Dvouhrotec zelený (S. Kubešová)

Jasoň dymnivkový na lesostepi Plánice u Ketkovic

Hnědopáska alchymista (Z. Laštůvka)

Šerokřídlec jilmový (Z. Laštůvka)

BEZOBRATLÍ ŽIVOČICHOVÉ
Motýli patří k nejlépe prozkoumaným skupinám organizmů v údolích Oslavy
a Chvojnice – díky podrobnému průzkumu jich zde bylo zjištěno více než
1000 druhů. Nápadní denní motýli tvoří jen zlomek tohoto počtu. Mezi nimi
je nejvýznamnější výskyt jasoně dymnivkového (Parnassius mnemosyne) –
kriticky ohroženého motýla, vyhledávajícího paseky a lesní světliny s výskytem dymnivek, které jsou jeho živnými rostlinami. Dalším význačným druhem je modrásek rozchodníkový (Scolitantides orion), potravně vázaný na
rozchodník velký rostoucí na skalních stepích i menších suchých světlinách.
Většina ostatních motýlů bývá pro jednoduchost shrnována do vývojově i
vzhledově různorodé skupiny nočních motýlů. Patří sem např. hnědopáska
alchymista (Catephia alchymista) – význačná můra teplomilných doubrav
a skalních lesostepí v údolích. Teplé listnaté lesy obývá i hřbetozubec tmavoúhlý (Drymonia obliterata), ustupující druh, zde však stále hojný. Suchá
a skalnatá místa mají v oblibě i vzácné píďalky žlutokřídlec skalní (Idaea
contiguaria), vyskytující se např. v okolí zříceniny Levnova, nebo píďalička
šedá (Eupithecia impurata), jejíž housenky se vyvíjejí na zvonku okrouhlolistém. Mezi druhy typické pro vyšší a chladnější polohy patří běloskvrnka
smrková (Panthea coenobita), jejíž živnou rostlinou jsou smrk a borovice,
nebo šerokřídlec jilmový (Venusia blomeri), vázaný na přirozené suťové lesy
se zastoupením jilmu.
Z brouků jsou v údolí Oslavy a Chvojnice známy především druhy vývojem vázaní na mrtvé dřevo. Patří sem naši největší brouci roháč obecný (Lucanus cervus) a tesařík obrovský (Cerambyx cerdo), dále evropskou legislativou chráněný páchník hnědý (Osmoderma barnabita),
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jeho příbuzný zdobenec zelenavý (Gnorimus nobilis) nebo nápadně
kovově lesklý kriticky ohrožený krasec dubový (Eurythyrea quercus).
Ke skupinám hmyzu svázaným s vodním prostředím patří jepice a pošvatky.
K významným zástupcům patří ohrožená jepice sporožilná (Oligoneuriella
rhenana), osídlující proudy a peřeje Oslavy. Tato řeka je významným útočištěm i pro další vodní druhy hmyzu z různých skupin, např. vzácnou vážku klínatku vidlitou (Onychogomphus forcipatus), jejíž larvy se vyvíjejí na
středních úsecích řek s písčitým dnem, podivnou ploštici hlubenku skrytou
(Aphelocheirus aestivalis), dokonale přizpůsobenou k životu ve vodě, odkud
dokáže přijímat rozpuštěný kyslík, nebo dvoukřídlou hnízdotvorku pospolitou
(Atherix ibis), jejíž larvy se po vylíhnutí živí hnízdovitě nahloučenými mrtvými
těly svých matek.
Pro bezobratlé teplých a suchých stanovišť je zásadní lokalitou okolí
Ketkovského hradu (Levnova). Lze se zde setkat i se dvěma význačnými
lesostepními druhy síťokřídlých: nápadným, rychle létajícím ploskorohem
pestrým (Libelloides macaronius), a naopak skrytě žijící pakudlankou jižní
(Mantispa styriaca), jež na listech volně stojících keřů číhá na svou kořist,
kterou stejně jako kudlanky uchvacuje předníma loupeživýma nohama.
Žije zde i pestře zbarvený teplomilný pavouk stepník moravský (Eresus moravicus), dlouho přehlížený a považovaný za příbuzného stepníka rudého.
Popsán byl z jihozápadní Moravy až v roce 2008. Většina druhů plžů vyhledává naopak stinná, vlhká místa s dostatkem vápníku, v údolích Oslavy a
Chvojnice především suťové lesy. K jejich význačným zástupcům patří mírně
teplomilná trojlaločka pyskatá (Helicodonta obvoluta) nebo jeden z našich
největších plžů zemoun skalní (Aegopis verticillus).

Roháč obecný (Orchi, Wikimedia Commons)

Krasec dubový (J. Klváček)

Klínatka vidlitá (J. Hempel, Wikimedia Commons)

Stepník moravský (J. Procházka)

Jazýček jadranský

KVĚTENA ÚDOLÍ OSLAVY A CHVOJNICE
Jazýček jadranský (Himantoglossum adriaticum) je jednou z vzhledově nejbizarnějších evropských orchidejí a ikonou květeny údolí Oslavy a Chvojnice.
Těžiště výskytu jazýčku leží v jihovýchodní Evropě, na našem území dosahuje severozápadní hranice svého rozšíření. V minulosti se vyskytoval na několika lokalitách na jižní Moravě, dodnes přežil jen v okolí opuštěného vápencového lomu u Ketkovic, situovaného na horní hraně údolí Chvojnice.
Donedávna se zde vyskytovaly desítky rostlin, v posledních letech byly pozorováni nanejvýš tři kvetoucí jedinci. Na stejné lokalitě byl nedávno objeven
vstavač nachový (Orchis purpurea), který také vyhledává teplá vápnitá
stanoviště a nejbližší lokality má v okolí Brna.
V suchých narušovaných trávnících na výslunných svazích se v údolích
Oslavy a Chvojnice vyskytují dva vzácné druhy z čeledi brutnákovitých:
užanka uherská (Cynoglossum montanum), vzácně rostoucí na píscích
u Bzence a Valtic a na několika lokalitách na jihozápadní Moravě, a strošek
polopásý (Lappula semicincta), v ČR dlouho nezvěstný a znovu objevený až
po roce 2010. V údolí Oslavy má největší koncentraci známých lokalit u nás.
Další dva význačné druhy upřednostňují skalní výchozy na chladných severních svazích. Řeřišničník skalní (Arabidopsis petraea) je vzácným druhem
skal a kamenných moří, který se na Moravě vyskytuje jen na nevelkém území mezi Moravským Krumlovem, Mohelnem a Náměští. Lomikámen trsnatý
(Saxifraga rosacea) už v PR Údolí Oslavy a Chvojnice bohužel zřejmě vyhynul, dosud ale roste na skalnatých severních svazích Kovářova kopce
u Oslavan. Pro celou jihozápadní Moravu je typické vyznívání rostlin jihomoravských stepí a teplomilných doubrav. Často jde o druhy s kontinentálními
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areály, rozšířené daleko na východ stepní a lesostepní zónou východní Evropy
a jižní Sibiře. V údolí Oslavy a Chvojnice obvykle rostou na ojedinělých lokalitách s vápnitým podložím. Patří mezi ně šanta lesostepní (Nepeta nuda),
třešeň křovitá (Prunus fruticosa), zvonek boloňský (Campanula bononiensis)
nebo škarda ukousnutá (Crepis praemorsa). Podobné rozšíření zde mají evropské lesostepní druhy jetel červenavý (Trifolium rubens) a pryšec hranatý
(Euphorbia angulata).
Správným časem pro návštěvu Véhonu u Senorad je brzké jaro. V tu dobu
tu vykvétají stovky konikleců dvou různých druhů. Hojnější koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) je stepní druh, který na jihozápadní Moravě dosahuje
západní hranice rozšíření. Méně početný je zde koniklec luční (P. pratensis),
který je ale jinak v České republice rozšířenější. Spolu s nimi tu žlutě kvetou
spousty křivatce českého (Gagea bohemica) – drobné jarní cibuloviny vázané na skalní terásky a drobné skalní výchozy nevápnitých hornin. Větší
populace se nachází ještě pod Ketkovským hradem, jinde v Pooslaví je
vzácný. Jeden rostlinný druh byl také v okolí Náměště – a pravděpodobně
přímo v údolí Oslavy – nově objeven pro vědu. Je to jestřábník žulový (Hieracium graniticum), který popsal v roce 1862 německý botanik
C. H. Schultz na základě rostliny (tzv. typus probabiliter) sebrané v roce 1860
na „žulových sutích a skalách u Náměště“. Rostlinu našel tehdejší náměšťský
občan německého původu a amatérský botanik C. Römer. Žula se sice
v okolí Náměště nevyskytuje – ve skutečnosti šlo spíš o rulu nebo granulit –
jestřábník žulový je však význačný druh skalních výchozů různých kyselých
hornin na celé jihozápadní Moravě. V současnosti jej botanici nejčastěji
považují za poddruh jestřábníku bledého (Hieracium schmidtii subsp. graniticum).

Strošek polopásý

Koniklec velkokvětý

Jestřábník žulový

Užovka podplamatá v údolí Oslavy pod Ketkovským
hradem (M. Průcha)

OBRATLOVCI
Mezi českými obratlovci není typičtějšího druhu pro hluboká říční údolí, než
je užovka podplamatá (Natrix tessellata). Byť se vyskytuje i v jiných typech
mokřadů, v říčních údolích žije naprostá většina našich populací. Nachází
zde dostatek potravy (živí se převážně rybami), skalnaté svahy pro slunění
a zimování, i líhniště v hromadách naplaveného materiálu na dně údolí.
Početná populace žije na Oslavě mezi Senoradským a Ketkovickým mlýnem. Na skalnatých svazích v okolí Ketkovského hradu žije i početná populace ještěrky zelené (Lacerta viridis). Tato naše největší a nejpestřeji zbarvená ještěrka je výrazně teplomilná a v území dosahuje západní hranice svého
rozšíření na Moravě.
Mezi ptáky má zvláštní místo lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) – význačný
druh listnatých lesů nižších poloh. Hnízdí ve stromových dutinách nebo ptačích
budkách a živí se hmyzem, který obratně chytá v letu. Na velké dutiny ve starých listnatých stromech je vázán výskyt holuba doupňáka (Columba oenas).
Dalším významným druhem zdejších lesů je čáp černý (Ciconia nigra),
který si staví mohutná hnízda v korunách velkých stromů a živí se převážně
rybami, jež loví v klidných partiích údolí. Pravidelně se v údolích vyskytuje
i včelojed lesní (Pernis apivorus), přizpůsobený k neobvyklému způsobu
získávání potravy: vyhrabávání vosích hnízd. V okolí řeky lze běžně potkat
konipase horského (Motacilla cinerea), skorce vodního (Cinclus cinclus)
a ledňáčka říčního (Alcedo atthis). Velkou ornitologickou událostí je návrat
morčáka velkého (Mergus merganser) – vzácné rybožravé kachny hnízdící
ve stromových dutinách. Po 120 letech úspěšně vyhnízdil na Oslavě mezi
Čučicemi a Oslavany. Mozaiku řídkých lesů a pastvin vyhledává skřivan
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lesní (Lullula arborea), jehož půvabný zpěv lze slýchat např. na Véhonu
u Senorad.
Savci jsou v údolích zastoupeni převážně běžnými druhy lesů a kulturní krajiny: k nejpočetnějším patří drobní hlodavci myšice křovinná (Apodemus
sylvaticus) a m. lesní (A. flavicollis). Křovinaté porosty, paseky a světlé
lesy s dostatkem úkrytů vyhledává nejběžnější z našich plchů plšík lískový
(Muscardinus avellanarius). Mezi lovnou zvěří je nepřehlédnutelný výskyt prasete divokého (Sus scrofa). Jeho populace v celé České republice rychle
roste a rytím výrazně narušuje i některé části údolí. V Oslavě i Chvojnici si hledá potravu vydra říční (Lutra lutra), kterou je sice pro její skrytý způsob života
obtížné spatřit, ale jejíž pravidelný výskyt v údolích prozrazuje trus a sekret
análních žláz, kterými označuje své teritorium. U vody se ráda zdržuje také
u nás nepůvodní kunovitá šelma norek americký (Neovison vison). Dalším
šířícím se druhem je bobr evropský (Castor fiber), jehož pobytové stopy lze
nalézt i přímo v Náměšti. Pestrá je zdejší fauna netopýrů, díky podmínkám
vhodným jak pro spíše lesní druhy, např. netopýra velkouchého (Myotis
bechsteinii), tak pro druhy polootevřených stanovišť, např. n. parkového
(Pipistrellus nathusii). Významný je výskyt n. brvitého (Myotis emarginatus),
který má v areálu náměšťského zámku pravidelnou letní kolonii. Rybí společenstvo Oslavy odpovídá řece na pomezí podhorského a středního toku.
Díky velkému množství peřejí a relativně čisté vodě se zde udržují velké populace našich původních proudomilných ryb, zejména ouklejky pruhované
(Alburnoides bipunctatus) a vranky obecné (Cottus gobio). Ty jsou z biologického hlediska velmi cenné. Populace ostatních, lovecky atraktivnějších
druhů jsou výrazně ovlivněné rybářským hospodařením.

Lejsek bělokrký (F. Vassen, Wikimedia Commons)

Plšík lískový (D. Schwarz, Wikimedia Commons)
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Mlok skvrnitý

Fauna obojživelníků údolí je poměrně chudá, neboť je zde málo stojatých vod.
Nejvýznamnější je populace mloka skvrnitého (Salamandra salamandra),
který vyhledává vlhké suťové lesy v bočních údolích menších přítoků Oslavy,
kde nachází dostatek úkrytů, potravy i menších tišin pro vývoj svých larev.
OCHRANA PŘÍRODY
Údolí Oslavy a Chvojnice mezi Náměští, Kralicemi a Čučicemi bylo vyhlášeno za chráněný přírodní výtvor v r. 1975. V r. 1992 bylo území o rozloze 2 111
ha převedeno do kategorie přírodní rezervace. Tato kategorie je určena pro
území spíše regionálního významu, což není zcela v souladu s velkou přírodovědnou hodnotou údolí. V r. 2012 bylo území vyhlášeno za evropsky významnou lokalitu (EVL), jež je oproti rezervaci rozšířena asi o 200 ha, zejména
v okolí Čučic. Deklarovaným předmětem ochrany EVL je rozsáhlý komplex
přírodě blízké lesní i nelesní vegetace a populace z evropského hlediska
významných druhů dvouhrotce zeleného, jazýčku jadranského, koniklece
velkokvětého, přástevníka kostivalového a vranky obecné.
V současnosti je v procesu schvalování návrh na zrušení stávající přírodní rezervace a vyhlášení dvou národních přírodních rezervací (NPR) na asi
třetině původní rozlohy – NPR Divoká Oslava (337 ha) a NPR Soutok Oslavy
a Chvojnice (421 ha). Tento návrh se setkal s rozporuplnými reakcemi odborné veřejnosti. Na jednu stranu poskytuje větší prostor pro důslednou ochranu
nejcennějších lesních společenstev, na druhou stranu budí obavy ponecháním většiny území bez ochrany, nebo přesněji pod tzv. základní ochranou EVL. Základní ochrana přitom slouží spíš k prevenci poškození předmětů
ochrany EVL, než k ochraně přírodních hodnot nejvýznamnějších z celostátního hlediska. Byla by tak např. ztracena šance zlepšit stav přírody v těch
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částech údolí, které byly v uplynulých desetiletích poškozeny hospodářskými
zásahy – jde zejména o lesy na plošinách a v severní části údolí Chvojnice,
kde jsou dnes rozsáhlé plantáže smrku a borovice.
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Dalším nedostatkem navrhovaných NPR je důraz na ochranu lesních společenstev a jejich ponechání samovolnému vývoji. Z nových inventarizačních
studií totiž vyplývá, že velký podíl nejcennějších druhů je závislý na aktivní
péči. Jde o druhy světlých lesů a bezlesí, jejichž stanoviště většinou samovolně zarůstají stinným lesem. Týká se to mnoha druhů hmyzu, některých plazů
(např. ještěrky zelené) a především cévnatých rostlin – u nich je vazba na
bezlesí tak výrazná, že autoři inventarizačního průzkumu považují chystané změny územní ochrany za vůbec největší nebezpečí pro přírodu údolí
Oslavy a Chvojnice. Podobně hovoří někteří entomologové, kteří kriticky
hodnotí i ztrátu možnosti propojit vhodná stanoviště v údolích a v blízké
Náměšťské oboře.
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Srovnání starých a současných leteckých snímků většiny přírodovědně nejcennějších lokalit v údolí potvrzuje, že bezlesí bylo odedávna významnou
součástí přírody území a za posledních 60 let hodně zarostlo. Pro zachování
organizmů na bezlesí vázaných je třeba aktivních opatření (prosvětlování
lesů, kácení křovin, pastva, sečení), a to na výrazně větší ploše, než se kterou
počítají současné plány péče.
Křiklavým příkladem potřeby velkorysé aktivní péče pro zachování nejcennějších organizmů v území je osud nejvzácnější rostliny Pooslaví – kriticky
ohroženého a evropsky chráněného jazýčku jadranského (Himantoglossum
adriaticum). Během posledních asi 15 let byla jeho malá populace v lomu

Plánice (1953)

Plánice (2009; kontaminace.cenia.cz)

na Kopaninách u Ketkovic podporována prosvětlováním stromového a keřového patra, sečením a dalšími opatřeními na ploše asi 0,25 ha. Na tak malé ploše je pochopitelně obtížné zachovat dostatečně silnou populaci, odolnou
např. ke klimatickým výkyvům, sešlapu nebo nahodilému sběru návštěvníky. Z neznámých důvodů nedošlo k výraznějšímu pokusu rozšířit péči na další vhodná stanoviště v okolí (je jich tady minimálně 5 ha). Výsledek této „opatrné“
péče již byl zmíněn: na lokalitě byly v posledních letech pozorovány nanejvýš tři kvetoucí rostliny.
Dalším nezanedbatelným problémem ochrany přírody v údolí Oslavy a Chvojnice je šíření nepůvodních
druhů. Některé z nich ohrožují cenné původní druhy – to je případ již uvedeného norka amerického (Neovison
vison), který je predátorem vodních obratlovců, včetně užovky podplamaté. Jiným příkladem jsou druhy, které mohou konkurenčně potlačit původní druhy nebo měnit vlastnosti jejich stanoviště – např. netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera), původem z Himálaje, jež místy tvoří husté porosty podél břehů Oslavy a Chvojnice.
Zvláštním případem jsou nepůvodní hospodářské dřeviny. Mezi nimi zdaleka nejvýznamnější jsou smrk ztepilý
(Picea abies) a borovice lesní (Pinus sylvestris), které jsou sice v území nejspíš obě původní, ale jsou intenzivně
pěstovány i na stanovištích listnatých a smíšených lesů (říkáme, že jsou zde stanovištně nepůvodní). Svým kyselým,
špatně rozložitelným opadem výrazně mění půdní podmínky. Problémem jsou i původem severoamerické
dřeviny trnovník akát (Robinia pseudoacacia), douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii) a borovice
vejmutovka (Pinus strobus), které se místy začínají nekontrolovaně šířit.
V kraji zasaženém stavbou Dalešické a Mohelenské přehrady se donedávna mohly zdát
úvahy o stavbě dalšího vodního díla nerealistické. V r. 2011 však bylo vodní dílo Čučice zařazeno spolu s dalšími
64 lokalitami do tzv. Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod, zpracovaného ministerstvy zemědělství a životního prostředí. Generel je podkladem pro plánování využití území a brání takovému využití, které
by znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo stavbu vodního díla. V r. 2015 pak bylo Ministerstvem zemědělství zadáno vypracování technickoekonomické studie pro toto vodní dílo. Případná realizace má být jedním z opatření
zmírňujících následky klimatické změny (tedy globálního oteplování) vytvořením rezervy pro vodárenský zdroj Mostiště.
Dále je uvažována jako záložní zdroj vody pro JE Dukovany, pro protipovodňovou ochranu sídel a k nadlepšování
ekologických průtoků na dolním úseku Oslavy. Hráz přehrady je navržena u Čučic a výtopa by měla sahat až
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ke Kladerubům. Přímo zasažena by tak byla vůbec nejcennější část dnešní rezervace a evropsky významné
lokality – oblast soutoku Oslavy a Chvojnice.

h
n
.
ý
ě
,
é
e

t
i
é
í
.
í
ž

Evropsky významná lokalita Údolí Oslavy a Chvojnice (modře) a dvě navržené národní přírodní rezervace

Poloha uvažovaného vodního díla Čučice v Generelu území

(červeně): Divoká Oslava (vlevo) a Soutok Oslavy a Chvojnice (vpravo).
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