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TERÉNNÍ PRŮVODCE 

pro ochranářská a přírodovědná praktika a exkurze 
v CHKO Litovelské Pomoraví 

Chráněná krajinná oblast 
Litovelské Pomoraví
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na meandrující říční systém řadí k unikátním krajinám 
v evropském měřítku. Litovelské Pomoraví je zařazeno 
do Seznamu mezinárodně významných mokřadů Ramsar-
ské konvence a v rámci připravované Evropské ekologické 
sítě států EU (EECONET) je navrženo jako „evropsky vý-
znamné biocentrum“.

SOUHRNNÁ PŘEHLEDOVÁ MAPA

Hydrobiologie

1 Jarní periodická tůň 49°42’42.90”N 17°01’20.52”E

2 Část řeky Moravy 49°42’57.60”N 17°01’34.02”E

3 Vyvěračka 49°42’50.40”N 17°00’12.36”E

4 Škeblovková tůň 49°37’28.57”N 17°13’51.59”E

5 Chomoutovské jezero 49°39’21.49”N 17°14’20.49”E

Rostliny

1 Ostřice Plané loučky 49°37’04.51” N 17°13’57.16”E

2 Mokř. olšina Plané loučky 49°37’10.36” N 17°13’49.85”E

3 Častava vodní nádrž 49°38’31.19”N 17°12’54.91”E

4 Častava les 49°38’51.65”N 17°12’26.41”E

5 Daliboř louka 49°39’33.57”N 17°11’53.19”E

6 Panenský les 49°39’47.42”N 17°11’40.34”E

7 Vrapač 49°42’45.00”N 17°02’13.00”E

8 Třesín dubohabřina 49°42’18.50”N 16°59’12.36”E

Houby

1 Lokalita 1 49°37’21.00”N 17°13’58.00”E

2 Lokalita 2 49°44’30.00”N 17°02’42.00”E

3 Lokalita 3 49°42’32.00”N 17°02’23.00”E

4 Lokalita 4 49°45’00.00”N 16°59’50.00”E

5 Lokalita 5 49°46’18.20”N 16°59’12.07”E

Les

1 Tři mosty 49°39’23.50”N 17°11’35.20”E

2 Panenský les 49°39’52.06”N 17°11’29.43”E

3 Třesín 49°42’27.54”N 17°00’24.23”E

4 Bahna 49°41’49.58”N 17°06’56.85”E

5 Bradlec 49°46’14.41”N 16°59’07.94”E

Voda

1

Říční krajina a Morava 
v Litovelském Pomoraví 
(most v Černovíře 
u Olomouce) 

49°36’48.49”N 17°15’11.30”E

2
Mokřady, štěrkopísková 
jezera (mokřady 
u Chomoutovského jezera) 

49°38’49.19”N 17°14’31.16”E

3

Přítoky řeky Moravy, 
protipovodňová ochrana, 
břehové porosty (Oskava 
u Chomoutovského jezera) 

49°38’50.40”N 17°14’41.29”E

4 Tůně 
(Plané loučky) 49°37’21.83”N 17°13’55.06”E

5
Malé vodní elektrárny 
(elektrárna v Horce 
nad Moravou) 

49°38’24.62”N 17°12’43.17”E

6
Migrační prostupnost 
vodního toku (balvanitý 
stupeň Cholinka) 

49°39’10.26”N 17°12’51.81”E

7 Dělení vod v Litovelském 
Pomoraví (jez Hynkov) 49°40’27.89”N 17°10’18.11”E

8
NPR Ramena řeky Moravy 
(Kenický meandr 
a Kenická smuha) 

49°40’24.76”N 17°10’49.50”E

9
Říční dřevo v řekách 
Litovelského Pomoraví 
(Vrapač) 

49°42’50.23”N 17°01’52.80”E

10
Podzemní voda 
v Litovelském Pomoraví 
(prameniště Čerlinka) 

49°42’56.06”N 17° 03’40.71”E

Ptáci

 1 Pozorovací stanoviště č. 1 49°38’55.33”N 17°14’22.67”E

 2 Pozorovací stanoviště č. 2 49°38’49.48”N 17°14’31.56”E

3 Pozorovací stanoviště č. 3 49°39’15.09”N 17°13’51.81”E

 4 Pozorovací stanoviště č. 4 49°39’28.21”N 17°14’10.04”E

 5 Pozorovací stanoviště č. 5 49°37’21.64”N 17°13’51.52”E

 6 Pozorovací stanoviště č. 6 49°37’25.38”N 17°13’37.15”E

 7 Pozorovací stanoviště č. 7 49°39’12.24”N 17°12’29.08”E

 8 Pozorovací stanoviště č. 8 49°39’23.00”N 17°11’48.02”E

 9 Pozorovací stanoviště č. 9 49°39’36.68”N 17°11’19.34”E

10 Pozorovací stanoviště č. 10 49°40’20.90”N 17°10’33.53”E

11 Pozorovací stanoviště č. 11 49°40’27.91”N 17°10’17.95”E

12 Pozorovací stanoviště č. 12 49°40’59.35”N 17°08’59.88”E

13 Pozorovací stanoviště č. 13 49°40’50.27”N 17°09’17.97”E

14 Pozorovací stanoviště č. 14 49°40’37.87”N 17°10’23.32”E

15 Pozorovací stanoviště č. 15 49°40’24.50”N 17°11’12.07”E

16 Pozorovací stanoviště č. 16 49°40’18.47”N 17°11’31.26”E

17 Pozorovací stanoviště č. 17 49°42’21.92”N 17°09’29.11”E

18 Pozorovací stanoviště č. 18 49°41’20.89”N 17°07’17.77”E

19 Pozorovací stanoviště č. 19 49°41’52.43”N 17°06’58.77”E

20 Pozorovací stanoviště č. 20 49°42’19.60”N 17°06’06.45”E

21 Pozorovací stanoviště č. 21 49°42’02.60”N 17°04’05.97”E

22 Pozorovací stanoviště č. 22 49°42’36.55”N 17°02’48.98”E

23 Pozorovací stanoviště č. 23 49°42’47.94”N 17°02’24.76”E

24 Pozorovací stanoviště č. 24 49°42’56.76”N 17°01’33.13”E

25 Pozorovací stanoviště č. 25 49°43’06.44”N 17°00’57.06”E

26 Pozorovací stanoviště č. 26 49°43’12.82”N 17°00’40.19”E

27 Pozorovací stanoviště č. 27 49°42’33.21”N 17°00’58.53”E

28 Pozorovací stanoviště č. 28 49°42’43.99”N 17°00’34.17”E

29 Pozorovací stanoviště č. 29 49°44’37.03”N 17°02’34.71”E

30 Pozorovací stanoviště č. 30 49°44’53.16”N 17°04’19.73”E

31 Pozorovací stanoviště č. 31 49°45’01.51”N 17°00’52.95”E

32 Pozorovací stanoviště č. 32 49°45’38.50”N 16°59’23.98”E

33 Pozorovací stanoviště č. 33 49°46’ 5.05”N 16°59’06.02”E

34 Pozorovací stanoviště č. 34 49°46’50.73”N 17°00’04.40”E

35 Pozorovací stanoviště č. 35 49°46’09.20”N 16°57’31.48”E

36 Pozorovací stanoviště č. 36 49°46’14.28”N 16°57’29.55”E

37 Pozorovací stanoviště č. 37 49°46’23.52”N 16°57’47.15”E

38 Pozorovací stanoviště č. 38 49°46’33.21”N 16°57’59.13”E

39 Pozorovací stanoviště č. 39 49°46’46.37”N 16°57’45.58”E

40 Pozorovací stanoviště č. 40 49°44’05.55”N 16°59’33.38”E

41 Pozorovací stanoviště č. 41 49°40’13.16”N 17°08’12.94”E

Údolní nivy velkých řek byly člověkem souvisle osídleny již 
od mladší doby kamenné. Pravěký zemědělec kácel původ-
ní lužní doubravy a přeměňoval je na úrodná pole a poz-
ději, na počátku středověku, byla odlesňována i podhůří 
a horské pramenné oblasti. Tyto rozsáhlé změny krajiny 
způsobily rozkolísání vodního režimu řek a vznik záplav 
v údolních nivách. V našem století pak lidé ve snaze brá-
nit se povodním, jež sami zapříčinili, řeky technicky re-
gulují a spoutávají do betonových koryt. Proto se dodnes 
zbytky přírody lužních lesů s meandrující řekou zachovaly 
ve středoevropské krajině jen zcela výjimečně. V České 
republice posledním takovým unikátním územím je Lito-
velské Pomoraví.
Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví byla zříze-
na dne 15. listopadu 1990 vyhláškou ministerstva životní-
ho prostředí č. 464/1990 Sb. na ploše 96 km2. CHKO se 
rozkládá na území úzkého pásu údolní nivy řeky Moravy 
(ohraničené městy Olomoucí a Mohelnicí), dále zaujímá 
pahorkatinnou část komplexu zvaného Doubrava a vápen-
cové bradlo Třesín. 
Z hlediska správního vymezení chráněná krajinná oblast 
zasahuje celkem do 29 katastrálních území obcí, z toho 
23 v okrese Olomouc a 6 v okrese Šumperk. Většina ka-
tastrálních území zabíhá do CHKO pouze okrajově, jediný 
ucelený katastr ležící uvnitř CHKO má obec Střeň.
Území Litovelského Pomoraví se rozkládá převážně v cen-
trální části Hornomoravského úvalu (tzv. Středomoravská 
niva) a v jižní části Mohelnické brázdy. Oba tyto celky 
od sebe odděluje krasový fenomén Třesínského prahu 
s významnou krajinnou dominantou vrchu Třesína, jenž 
tvoří poslední výběžek Bouzovské vrchoviny. Chlumní ob-
last CHKO, tzv. Doubrava, již patří do Úsovské vrchoviny. 
Litovelské Pomoraví tedy leží ve styčné zóně dvou geo-
morfologických provincií, a to České vysočiny a Západních 
Karpat. Nadmořská výška území Litovelského Pomoraví 
se pohybuje od 210 m (koryto řeky Moravy v Olomouci) 
do 345 m nad mořem (Bradlec).
Biogeografi cky lze Litovelské Pomoraví zařadit do Hercyn-
ské podprovincie (součást provincie středoevropských list-
natých lesů), biografi ckého regionu litovelského. Bioregion 
náleží do oblasti teplé, dobře zásobené srážkami. Geolo-
gické podloží nivy tvoří kvartérní štěrkopísky, v údolní te-
rase řeky Moravy lze rozlišit celkem tři terasové stupně. 
Dva nižší lemují v úzkých pruzích dnešní řečiště ve výškách 
1,0−1,5 m a 2,0−2,5 m nad hladinou řeky, nejvyšší stupeň 
je v relativní výšce 3,5−  4,5 m. Štěrkopísky jsou překryty 
holocenními povodňovými hlínami, často o mocnosti až 
3 m. Pro nivní půdy Litovelského Pomoraví (tzv. fl uvizemě) 
je typické narušování procesu akumulace humusu zápla-
vami, aluviální ukládání zemin, zvýšená hladina podzem-
ní vody a její periodické kolísání v závislosti na průtocích 
v řece. Tvorba nivních povodňových sedimentů je pedo-
geneticky velmi mladým procesem, počínajícím koncem 
neolitu vlivem osidlování a odlesňování nivních i podhor-
ských oblastí a zorňováním niv ve spojitosti s oteplením 
klimatu a zvýšením množství srážek. Značný rozsah tvor-
by nivních půd lze zaznamenat i v období přibližně před 
3 000 lety (doba bronzová) a pak zejména od doby hradišt-
ní (8.−10. století) až do dnešní doby.
Litovelský bioregion leží v termofytiku (fytogeografi cký 
podokres Hornomoravský úval) a okrajově i v mezofytiku. 
Potencionální vegetaci tvoří především různé typy lužních 
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a bažinných lesů (zejména společenstva Ficario-Ulmetum 
campestris, na místech se stagnující vodou Carici elonga-
tae-Alnetum) s enklávami primárních bezlesí (tůně, mrtvá 
ramena), v okolí Olomouce původní slatiny. Na chlumních 
polohách nad údolní nivou se předpokládá původní vege-
tace dubohabřin (Melampyro nemorosi-Carpinetum, méně 
Tilio-Carpinetum), výjimečně z jihu doznívají fragmenty 
teplomilných doubrav na jižních expozicích (Sorbo Tormi-
nalis-Quercetum). 
Území dnešní CHKO bylo od mladší doby kamenné (neo-
litu) součástí pravěké ekumeny, tedy souvisle osídleného 
území. První lidé se však v této oblasti objevili již ve starší 
době kamenné (paleolitu), před příchodem prvních ze-
mědělců, jak o tom svědčí světoznámé nálezy kosterních 
pozůstatků člověka z Mladečských jeskyní. Antropologic-
ké datování nasvědčuje tomu, že mladečský člověk byl 
nejstarší dosud známý moderní člověk ve střední Evropě! 
Kostěné hroty tzv. mladečského typu jsou příznačné pro 
kulturu aurignacienu (asi před 35 tisíci lety).
Pohled na údolní nivu v době příchodu prvních zemědělců 
před zhruba 5−6 tisíci lety poskytl archeologický výzkum 
sídliště u Mohelnice, které leží na sprašovém pokryvu při 
hraně pravobřežní terasy řeky Moravy. Podle nalezených 
rostlinných zbytků lze soudit, že na spraších před přícho-
dem neolitických zemědělců převládala smíšená doubra-
va, na povrchu tehdejší nivy rostl řídce zapojený měkký 
luh s topoly. Později se i v nivě rozšířil řídce zapojený tvr-
dý luh s jilmy a duby. Stejně tak z přehodnocení výzkumů 
fosilní fl óry údolní nivy v Olomouci-Lazcích vyplývá, že 
před začátkem středověku tu byla údolní niva víceméně 
porostlá tvrdým luhem a pobřežní lem řeky Moravy tvořily 
keřové porosty. V údolní nivě bylo mnohem více obyvatel-
ných (nezaplavovaných) míst, nežli později ve středově-
ku. Obnažený štěrkový povrch údolní terasy se na mnoha 
místech udržel ještě v době příchodu Slovanů, kteří v nivě 
u řeky zakládali často rozsáhlá hradiště, chráněná před 
nepřáteli říčními rameny.
Na počátku raného středověku, kdy proces zaplavování 
nivy způsobený člověkem výrazně zesílil (11.−12. století), 
nastává dramatický ústup tvrdého luhu a jeho záměna dře-
vinami luhu měkkého, lépe snášejícími časté a pravidelné 
záplavy.Ty byly také asi hlavní příčinou zániku slovanských 
hradišť v údolních nivách. Záplavy pravděpodobně ukon-
čily i existenci nížinného velkomoravského hradiště v sou-
časných Moravičanech (v prostoru kostela).
V oblasti dnešního Litovelského Pomoraví se táhl původ-
ně souvislý komplex lužního lesa od Černovíra až po Mo-
ravičany. Ve 12. století byly mezi dnešními Střelicemi 
a Benkovem vykáceny rozsáhlé části doubrav a přeměně-
ny na pole. Stejný osud potkal lužní lesy v okolí Litovle 
na přelomu 14. a 15. století, když byl les na sušších polo-
hách se zeměpanským svolením vykácen a na jeho místě 
založeny některé vesnice (Chořelice, Tři Dvory). Tím byl 
původně souvislý komplex luhu rozdělen na dvě části, kte-
ré se uchovaly dodnes. Koncem 14. století navíc vznikla 
osídlená enkláva uprostřed „dolního“ komplexu luhu pod 
Litovlí v souvislosti se založením obce Střeň (původně asi 
„Trsteň“ od třtiny, rákosí), která se postupně kolem obce 
dále rozšiřovala ve prospěch polí. 
Úzkou vazbu života lidí s řekou v Litovelském Pomoraví 
dokládá i historie samotné Litovle, která vznikla jako ko-
lonizační středověké město chráněné sedmi rameny řeky 
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Moravy v sousedství staré rybářské osady. O původu města 
svědčí i jeho městský znak s kaprem a štikou v modrém 
poli. I mnohé z dnešních obcí má svůj původ doložen z bý-
valých osad rybářů (např. Březová, Hynkov).
Již od 13. století lidé využívají řeku a její ramena pro 
pohon vodních mlýnů (z pěti vodních mlýnů v Litovli je 
nejstarší z nich písemně doložen k roku 1250). Pro vodní 
mlýny bylo nutno pomístně upravovat vodní toky a stavět 
náhony a jezy. Pravděpodobně nejstarší a dodnes funkč-
ní jez v oblasti, Řimický, je znám z písemných pramenů 
již od poloviny 14. století. Na Řimickém jezu se dělí řeka 
Morava na dvě ramena: hlavní tok Moravy (tehdy zvaný 
„Samica“) a rameno zvané „Příkopa“ (dnes Malá voda). 
Řimický jez hrál v historii oblasti vždy významnou roli, ne-
boť na přerozdělování průtoků vody na tomto jezu závise-
ly vodní mlýny na obou ramenech a to mělo samozřejmě 
v zemědělské oblasti Hané prvořadý význam. Písemnou 
dohodou z r. 1474, tzv. Řimnickou smlouvou, bylo potvrze-
no dělení vody tak, že „Samica“ vedla dva díly vody (na Li-
tovel) a „Příkopa“ jeden díl vody (na Mladeč). Součástí 
této smlouvy bylo i stvrzení prastarého „práva sekery“: 
Kdykoliv mlynář v Mladči spatřil na jezu jakékoliv náznaky 
poškození jezu, poslal po svém pacholkovi dřevěnou seke-
ru dalším mlynářům „po proudu“ až po mlynáře ve Lhotě. 
Všichni z nich potom byli povinni okamžitě poslat seke-
ru dále a dostavit se na jez i s čeledí a pracovat na jeho 
opravě. Snad jako připomínku „starých dob“ a významu 
Řimického jezu nechal kníže Jan z Lichtenštejna postavil 
počátkem 19. století na skále nad Řimickým jezem roman-
tický Chrám přátelství.
Je pozoruhodné, že v historické době existovalo v území 
Litovelského Pomoraví velké množství rybníků. Každá větší 
obec byla zpravidla obklopena hned několika rybníky. Ryb-
níky představovaly důležité zdroje příjmů pro obecní po-
kladny a zároveň vytvářely biotopy pro volně žijící rostliny 
a živočichy. Naprostá většina rybníků však bohužel zanika-
la z ekonomických důvodů po roce 1800, kdy výnosy z ryb-
níků nedostačovaly, a byly proto přeměňovány na ornou 
půdu. Posledními svědky kdysi význačné rybníkářské histo-
rie kraje jsou dnes už jen lidové místní názvy Na rybníku 
či dokonce nepatrné pozůstatky bývalých rybničních hrází 
v terénu, dodnes viditelné např. mezi Skrbení a Horkou. 
Krajinu Litovelského Pomoraví vytvořila a stále tvoří řeka 
Morava svojí přirozenou erozní i akumulační činností. Při 
zvýšených průtocích dochází na řece k modelování mean-
drů a k posunům štěrkopískových ostrovů a lavic v řece. 
Protože má řeka Morava v Litovelském Pomoraví ještě 
místy charakter podhorské řeky, je aktivita přirozených 
procesů vývoje říčního koryta skutečně fascinující. Mno-
zí ze znalců přírody Litovelského Pomoraví ví o místech, 
kde v nedávné době došlo a dochází k protržení meandrů 
a překládání koryta hlavního toku.
Řeka Morava vytváří svým meandrováním a větvením 
do bočních ramen „žilnatinu“ různě propletených koryt, 
výstižně charakterizovanou jako vnitrozemská říční delta. 
Ještě donedávna se tyto jevy považovaly za projev divo-
čení toku, avšak poslední geomorfologický výzkum Aka-
demie věd ČR v Litovelském Pomoraví naznačuje, že se 
jedná z odborného hlediska spíše o říční síť anastomózní. 
Anastomóza říčního systému vzniká v důsledku zvyšová-
ní erozní báze na dolním toku říčního systému, což vede 
ke zmenšování spádu řeky a ukládání jemnějších sedimen-
tů přenášených řekou. Anastomózní síť tvoří vzájemně 
propojená koryta, oddělená od sebe někdy svými nápla-

vy. V samotných relativně stabilnějších anastomózních 
korytech dochází k občasnému ukládání písků a štěrků, 
břehy jsou obvykle z jemnozrnných materiálů. Vznik ana-
stomózních ramen je dán zejména břehovými nátržemi. 
Anastomózu řeky vyvolává také přirozené meandrování 
toku, kdy dochází k protržení meandrové šíje. Dnešní stav 
a vývoj říční sítě v Litovelském Pomoraví navíc do značné 
míry ovlivňuje vodohospodářsky podmíněné přerozdělová-
ní průtoků vody mezi hlavním tokem Moravy a vedlejšími 
rameny (Malá voda, Střední Morava) na nejdůležitějších 
jezech v oblasti − Řimickém a Hynkovském. Nezvládnutel-
nost a síla pravidelných povodní již ve středověku přiměla 
hanácké sedláky k nasypání věnce protipovodňových hrází 
kolem lužního lesa na jeho hranici se zemědělskými po-
zemky. Tzv. selské hráze slouží jako zajímavé technické 
památky dodnes. Díky tomu od nepaměti lužní lesy Lito-
velského Pomoraví chrání okolní obce i města Olomouc 
a Litovel před povodněmi, neboť tvoří obrovský přírodní 
poldr pro zachycení a neškodný rozliv povodní. Velký vý-
znam lužních lesů při protipovodňové ochraně obcí jedno-
značně prokázala i katastrofi cká povodeň v červenci 1997. 
Lužní lesy a louky výrazně zpomalily rychlost a bořivou sílu 
povodní. Rozlivy záplav po rozsáhlých plochách inundací 
v luzích zajistily výraznou transformaci povodňové vlny. 
Nebýt inundačních oblastí luhu v Litovelském Pomoraví, 
byly by škody povodněmi v Litovli i Olomouci mnohonásob-
ně větší. Povodeň z roku 1997 názorně ukázala, že téměř 
sto let prováděné vodohospodářské úpravy toků (napřimo-
vání, ohrazování a regulace) stejně povodni nezabránily. 
Ekologové tuhle „povodňovou“ zkušenost nazývají vodo-
hospodářským paradigmatem a navrhují věnovat se revi-
talizaci vodního režimu údolních niv a obnově přirozených 
ekologických funkcí inundací a vodních toků. Rozliv povod-
ní nám také ukázal, jak žalostně málo zbylo lužních lesů 
a kde všude v nivách lužní lesy chybí.
Povodně jsou pro lužní les základním existenčním fakto-
rem. Životodárné záplavy přináší lužnímu lesu kromě ne-
zbytné vody i obrovské množství živin. Pro půdy lužního 
lesa je charakteristické periodické zaplavování půdního 
povrchu, spojené s usazováním kalů a zemin bohatých 
na živiny (zejména báze, fosfor, dusík a dal.). Živinami 
a vláhou dobře zásobené půdy lužních lesů, v nichž pro-
bíhá rychlý rozklad opadu a intenzivní koloběh látek, jsou 
příčinou nadprůměrně vysoké produkce a bujného růstu 
lužní vegetace. Díky skutečnosti, že v Litovelském Pomo-
raví je dosud záplavový (inundační) říční systém nenaru-
šen, probíhají zde tyto přirozené pedogenetické fl uviální 
procesy v lužních lesích jako dnes již středoevropsky zcela 
unikátní přírodovědecký fenomén. 
Přirozeně meandrující řeka Morava se větví v lužním lese 
ve složitý systém stálých i periodických říčních ramen. Ty-
pickou strukturu nivní krajiny tvoří mozaika ekosystémů 
meandrujících vodních toků, ramen, poříčních jezer a pe-
riodických tůní, různých typů lužního lesa od nejvlhčích 
vrbin přes topolo-jilmové a dubové jaseniny až po re-
lativně nejsušší habro-jilmové jasaniny s enklávami vlh-
kých luk. Podstatu návaznosti nivních ekosystémů na řeku 
v Litovelském Pomoraví dobře vystihuje odborný pojem 
„dynamická fl uviální sukcesní série nivních ekosystémů“, 
vypracovaný brněnskou geobiocenologickou školou. Úpl-
nost této série v nivě je závislá na neustálém působení 
říční dynamiky (tvorba a zánik meandrů, přesuny štěrko-
pískových lavic a ostrůvků v řece, vznik a zánik bočních 
ramen a poříčních jezer, sedimentace živinami bohatých 
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povodňových kalů v lužním lese atd.). Po průchodu povod-
ňové vlny lužním lesem zůstávají v periodických říčních 
ramenech v jejich nejhlubších úsecích zbytky povodňové 
vody a tím vznikají periodické tůně, které později během 
léta vysychají úplně. Periodické tůně jsou biotopem (ži-
votním prostředím) velmi vzácných lupenonohých korýšů 
(např. listonoh jarní − Lepidurus apus, žábronožka sněžní 
− Siphonophanes grubii).
Meandrující neregulovaná řeka je skvělou živou učebnicí 
geomorfologie, geologie a krajinné ekologie. Meandrující 
tok řeky Moravy má vysokou přirozenou samočisticí schop-
nost. Samočisticí schopnost řeky zlepšují členité břehy, 
štěrkopískové náplavy a ostrovy v řece stromy, napadané 
do říčního koryta. Bohaté nárosty baktérií a řas na kme-
nech a větvích stromů ležících v řece doslova fi ltrují říční 
vodu jako obrovská biologická čistírna. Proto jsou některé 
stromy napadané do řeky, u nichž nehrozí nebezpečí vzni-
ku zátarasů, ponechávány v korytě trvale.
Díky vysoké samočisticí schopnosti je řeka dobře zaryb-
něna. Vyskytuje se zde 28 druhů ryb parmového pásma. 
Řeka je důležitou tahovou cestou pro řadu druhů vodního 
ptactva. Na písčinách a štěrkových ostrůvcích v řece hníz-
dí kulík říční (Charadrius dubius) a pisík obecný (Actitis 
hypoleucos), v kolmých březích si staví hnízda ledňáček 
(Alcedo atthis) a břehule říční (Riparia riparia). V klid-
ných zátočinách loví volavky popelavé (Ardea cinerea). 
Řeka je také domovem populace bobra Castor fi ber (vysa-
zen v r. 1991) a vydry říční (Lutra lutra). 
Mezi nejcennější typy lužních lesů bývají řazeny vrbiny 
jako vývojově nejmladší společenstva v rámci dynamické 
fl uviální sukcesní série nivních biotopů. Vrbiny jsou iniciál-
ními sukcesními fázemi lužního lesa na říčních náplavech, 
tzv. měkký luh. Vzhledem k regulaci většiny nížinných řek 
v ČR jsou již tato společenstva v přirozené dynamice vý-
voje nesmírně vzácná, v Litovelském Pomoraví jsou chrá-
něna zejména v národní přírodní rezervaci Ramena řeky 
Moravy a v přírodních rezervacích Litovelské luhy a Tem-
pl. Dřevinné patro v přirozeném stavu tvoří zejména vrby 
stromového vzrůstu (Salix alba, Salix fragilis), v mladších 
vývojových stadiích keřové vrby (např. Salix viminalis, 
S. purpurea, S. triandra) a vzácněji i příměs topolu čer-
ného (Populus nigra). Porosty nepůvodních hybridních to-
polů, jež zde byly v minulosti vysazovány, jsou postupně 
odkáceny a přirozené říční náplavy vyňaty z lesnického 
hospodaření. Na některých lokalitách Správa CHKO reali-
zuje záchranný genofondový program pro obnovu a posíle-
ní zbytků původní populace topolu černého.
Na vrbiny navazují na říčních březích dále od hlavního toku 
topolo-jilmové jaseniny, a to na pravidelně zaplavovaných 
místech. Jak název společenstva napovídá, dřevinné patro 
přirozených porostů tvořil zejména topol černý (Populus 
nigra) s jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior). Dále se 
zde vyskytoval jilm habrolistý (Ulmus minor) a na vyvýše-
ných ploškách i dub letní (Quercus robur).
Na místech pravidelně zaplavovaných, avšak zpravidla dále 
od říčního proudu, kde při povodni tečou záplavové vody 
nasycené kaly zpomaleně nebo stagnují, se vyskytují spo-
lečenstva dubových jasenin. Půdy jsou charakteristické vy-
sokou hladinou podzemní vody a špatnou provzdušněností, 
mikrobiální činnost edafonu je velice aktivní. V bylinném 
patře se jako dominantní druhy uplatňují ostružiník ježiník 
(Rubus daesius), popenec břečťanolistý (Glechoma hede-
racea), kostival lékařský (Symphytum offi cinale), kopřiva 
dvoudomá (Urtica dioica), chrastice rákosovitá (Baldingera 

arundinacea), kosatec žlutý (Iris pseudacorus) a řada dal-
ších. V dřevinném patře původně zcela převládal dub letní 
(Quercus robur) a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior).
Relativně nejsušším typem lužního lesa jsou habro-jilmo-
vé jaseniny v místech zaplavovaných jen výjimečně při 
větších povodních. Jedná se o letní společenstva, obvykle 
popisovaná jako tvrdý luh. Tento typ lužních ekosystémů 
je v přirozené podobě zastoupen v několika maloploš-
ných rezervacích Litovelského Pomoraví (NPR Vrapač, PR 
Hejtmanka, PR Litovelské luhy, PR Kenický, PR Panenský 
les). Pro tvrdé luhy je typické střídání jarních a letních 
aspektů bylinného podrostu s výskytem některých „há-
jových“ druhů bylin, naznačujících přechod těchto spo-
lečenstev lužního lesa směrem do dubo-habrových hájů 
pahorkatin. Časně jarní bylinný aspekt je typický obdobím 
rozkvětu bílých „koberců“ sněženek (Galanthus nivalis) 
a bledule jarní (Luecojum vernum). „Bílý“ předjarní as-
pekt je při rašení listů stromů vystřídán pestrobarevný-
mi plicníky (Pulmonaria offi cinalis), prvosenkami vyššími 
(Primula elatior), dymnivkami (Corydalis sp.) a dal. Časně 
letní aspekt tvoří česnek medvědí (Alium ursinum) a vr-
chol léta je charakterizován rozvojem vegetace tvořící 
z luhu neprostupnou „džungli“ (kopřiva dvoudomá − Urti-
ca dioica, liány, jako např. „divoký“ chmel otáčivý − Hu-
mulus lupulus aj.) podobnou tropickým pralesům. V luzích 
Litovelského Pomoraví roste i velmi vzácná zeleně kvetou-
cí orchidej kruštík polabský (Epipactis albensis), popsaný 
pro vědu teprve v roce 1997. Dřevinná vegetace tvrdého 
luhu bývá rozvrstvena do několika pater: Horní patro tvoří 
obvykle dub letní (Quercus robur), jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior), dnes již vzácně jilm habrolistý (Ulmus minor) 
a jilm vaz (Ulmus laevis). Ve spodních patrech převažuje 
lípa malolistá (Tilia cordata), javor babyka (Acer campes-
tre), střemcha obecná (Padus avium), na sušších stanoviš-
tích habr obecný (Carpinus betulus), z keřů svída krvavá 
(Conus sangvineum), bez černý (Sambucus nigra) a kalina 
obecná (Viburnum opulus).
Na místech trvale nebo větší část roku zamokřených s vy-
soko položenou hladinou podzemní vody se přirozeně 
vyskytují společenstva olšových vrbin s dominancí olše 
lepkavé (Alnus glutinosa). Pro bylinný podrost jsou cha-
rakteristické mokřadní druhy, jako např. ostřice prodlou-
žená (Carex elongata), ostřice ostrá (Carex acutiformis), 
ostřice pobřežní (Carex riparia), chrastice rákosovitá (Bal-
dingera arundinacea), blatouch bahenní (Caltha palust-
ris), kosatec žlutý (Iris pseudacorus). Na hladině vodních 
tůní se vyskytují dnes stále vzácnější druhy − např. žeb-
ratka bahenní (Hottonia palustris), šmel okoličnatý (Bu-
tomus umbellatus) a často různé druhy okřehků (Lemna 
sp.). Tato společenstva v přirozeném vývoji jsou v součas-
né době již dosti vzácná a zasluhují maximální ochranu, 
v Litovelském Pomoraví jsou zastoupena zejména v rezer-
vaci Kačení louka, menší fragmenty v rezervacích Litovel-
ské luhy a Plané loučky.
I z hlediska zoologického nemá zachovalost rozsáhlých luž-
ních lesů Litovelského Pomoraví v České republice srovna-
telné obdoby. Lužní lesy jsou domovem nesmírně pestré 
plejády bezobratlých živočichů. Kromě zmíněných korýšů 
periodických tůní je zajímavá i skupina několika desítek 
druhů měkkýšů, z nichž mimo velmi hojné druhy, jako je 
hlemýžď zahradní (Helix pomatia) a plamatka lesní (Ari-
anta arbustorum), je třeba zmínit alespoň v posledních 
letech objevený vzácný druh kružníka Rossmaesslerova 
(Gyraulus rossmaessleri).
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Druhově velmi bohatou skupinou lužního lesa a doubrav je 
samozřejmě hmyz, jen pouhý výčet zjištěných druhů hmy-
zu v lesích Litovelského Pomoraví by si zabral samostat-
nou knihu. Namátkou lze uvézt z nepřeberného druhového 
bohatství luhu např. brouky roháče obecného (Lucanus 
cervus) a zlatohlávka skvostného (Pottosia aeruginosa), 
ze 772 druhů velkých motýlů zmiňme alespoň ohrožené-
ho jasoně dymnivkového (Parnassius mnemosyne). Připo-
meňme v této souvislosti, že právě dub letní jako jeden 
z dominantních stromů lužního lesa je dřevinou, na niž je 
pravděpodobně vázáno nejbohatší druhové spektrum hmy-
zu a dalších početných skupin bezobratlých živočichů ze 
všech našich původních dřevin. Na jediném starém dubu 
v lužním lese se vytváří komplex nesmírně složitých a vzá-
jemně provázaných společenstev mnoha stovek druhů or-
ganismů bezobratlých živočichů. Pouze na listech dubu 
žije nejméně 400 druhů hmyzu! Ochrana starých a odumí-
rajících jedinců dubu je proto jedním z důležitých úkolů 
ochrany přírody.
Velmi běžnými druhy živočichů lužního lesa jsou samozřej-
mě komáři. Pro člověka obtížnými jsou zejména letní dru-
hy rodu Aedes. Výskyt komárů v Litovelském Pomoraví je 
naprosto běžnou záležitostí, avšak kalamitního charakteru 
nabyl po povodni v roce 1996 a zejména po katastrofi c-
ké povodni v létě 1997, kdy došlo k zaplavení rozsáhlých 
ploch zemědělských pozemků v nivě. Jako nejúčinněj-
ší způsob ochrany obyvatel postižených obcí se ukázala 
aplikace insekticidu AquaReslin přímo v zástavbě, neboť 
jakékoliv plošné postřiky lesa by byly zcela neúčinné 
(insekticid by nemohl přes hustý korunový zápoj stromů 
proniknout do přízemních vrstev lesa, kde se komáři vy-
skytují). Do budoucna se v případě kalamitních stavů ko-
márů s jinými způsoby ochrany obyvatel v CHKO nepočítá. 
Nejúčinnější metodou potlačování výskytu komárů jsou 
preventivní zásahy, spočívající v cílené aplikaci speciál-
ních přípravků, které likvidují komáří larvy v tůních, a při-
tom neškodí ostatním organismům v těchto tůních žijícím. 
Je třeba však vědět, že komáři budou vždy více či méně 
obtížnou součástí života obyvatel obcí v blízkém okolí Li-
tovelského Pomoraví.
Lužní lesy hostí druhově bohatá společenstva obojživelní-
ků (skokan štíhlý − Rana dalmatina, rosnička zelená − Hyla 
arborea, čolek obecný − Triturus vulgaris) a plazů (např. 
ještěrka živorodá − Lacerta vivipara). Lužní les je ptačím 
rájem. Vedle řady hojných pěvců, jako je např. pro luhy 
typická pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) a lejsek 
bělokrký (Ficedulla albicollis), zaslouží zmínku ze vzác-
nějších druhů strakapoud prostřední (Dendrocopos medi-
us), datel černý (Dryocopus martius), čáp černý (Ciconia 
nigra), včelojed lesní (Pernis apivorus) a v Litovelském 
Pomoraví velmi vzácně hnízdící luňák červený (Milvus mil-
vus). V CHKO probíhá ochranářský program zajišťující ná-
vrat kriticky ohroženého raroha velkého (Falco cherrug) 
do lužního lesa. 
Běžnými obyvateli lužního lesa jsou drobní zemní savci 
(např. norník rudý Clethrionomys glareolus a myšice les-
ní Apodemus fl avicollis) a noční lovci − netopýři (např. 
netopýr rezevý − Nyctalus notula, netopýr vodní − Myo-
tis daubentoni, netopýr velkoduchý − Myotis bechsteini). 
Velmi hojná je v luhu kolem vodních toků ondatra pižmová 
− Ondatra zibethicus. Z lovné zvěře je v luhu hojná zvěř 
černá − prase divoké (Sus scrofa) a srnčí (Capreolus capre-
olus), postupně dobíhá omezený útlumový provoz bažant-
nic před jejich defi nitivním zrušením. 

Na některých místech Litovelského Pomoraví se zachova-
ly přírodovědecky hodnotné luční porosty, mnohde tvořící 
krajinářsky malebné enklávy v lužním lese. Bohužel v mi-
nulosti bylo mnoho luk v údolní nivě zorněno při socialis-
tickém „boji o zrno“. Louky v údolní nivě přitom nejsou 
cenné jen jako stanoviště vzácných druhů rostlin a živo-
čichů, ale v krajině plní i důležitou funkci protierozní, 
vodoochrannou i protipovodňovou. Proto Správa CHKO 
v rámci Programu péče o krajinu iniciovala opětovné za-
travnění mnoha desítek hektarů pozemků původních luk 
v CHKO. 
Nejcennějším zbytkem původně rozsáhlejších komplexů 
druhově bohatých aluviálních luk v Litovelském Pomoraví 
je přírodní rezervace Plané loučky nedaleko Olomouce. 
Plané loučky jsou mozaikou vlhkých luk, otevřených luč-
ních tůní, rákosin a olšových lesíků kolem meandrujícího 
toku Mlýnského potoka. Z významných rostlinných druhů 
roste na Planých loučkách např. pryskyřník velký (Ranun-
culus lingua), upolín vyšší (Trollius altissimus), žebratka 
bahenní (Hottonia palustris), pryšec huňatý (Tithymalus 
villosus) a další. V rámci spolupráce mezi Správou CHKO 
a katedrou botaniky Univerzity Palackého byl do rezerva-
ce navrácen rozpuk jizlivý (Cicuta virosa) za záchranné-
ho pěstování. V periodické luční tůni zde žije ohrožený 
korýš škeblovka zobcovitá (Lynceus brachiurus), v roce 
1998 zde byl nalezen velmi vzácný druh měkkýše svinu-
tec tenký (Abusus vorticulus). Velmi hojně se na Planých 
loučkách rozmnožují obojživelníci (čolek velký − Tritu-
rus cristatus) a vodní ptáci, např. chřástal vodní (Rallus 
aquaticus), pochop rákosní (Circus aeruginosus) a moudi-
vláček lužní (Remiz pendulinus).
Dalšími významnými lokalitami vlhkých luk v Litovelském 
Pomoraví jsou přírodní památka Daliboř (s bohatým vý-
skytem kosatce sibiřského − Iris sibirica a violky slatinné 
− Viola stagnina), přírodní památka Hvězda u Litovle, pří-
rodní památka Za mlýnem, v blízkosti Nových Zámků roz-
sáhlá přírodní rezervace Pod Templem. Botanicky cenná 
společenstva ostřic (Carex sp.), mokřadní tůně se zevarem 
nejmenším (Sparganium minimum) a olšiny s výskytem 
ohroženého bazanovce kytkokvětného (Naumburgia thyr-
sifl ora) chrání přírodní rezervace Kačení louka.
Západně od Litovle navazuje na komplex lužních lesů ro-
manticky řešená krajina v okolí Nových Zámků, která byla 
v letech 1597−1945 součástí rozlehlého úsovského panství 
rodu Lichtenštejnů. Centrem původních krajinářských 
úprav je budova zámku, postaveného v roce 1690 na místě 
loveckého hrádku. Zámek byl do dnešní empírové podo-
by přestavěn po požáru v r. 1805 za knížete Jana Josefa 
z Lichtenštejna podle návrhu významného vídeňského ar-
chitekta J. Hardtmutha. Kníže nechal vytvořit kolem bu-
dovy zámku a přilehlého hospodářského dvora s rybníkem 
rozsáhlý krajinářský areál ve stylu „anglického přírodního 
parku“ se souborem drobných romantických staveb, velmi 
citlivě zakomponovaných do okolí lužní a krasové krajiny 
(Obelisk neboli Komín, napodobenina antického chrámu 
Rytířská síň, romantický Čertův most, Chrámek přátel-
ství neboli Templ, uměle upravená jeskyně Podkova). Mezi 
jednotlivými stavbami byly v krajině vytvořeny daleké 
průhledy s využitím stromových alejí. Dnes je bohužel stav 
zámeckého parku i krásných romantických staveb v okolní 
přírodě dosti špatný. Správa CHKO v r. 1996 zajistila ob-
novu 15 hektarů luk a rybníka pod zámkem a v současné 
době se připravuje odborná regenerace cenného zámec-
kého parku.
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Pod Novými Zámky je v korytě řeky Moravy u Komína při 
nízkých stavech vody dodnes vidět zbytek tzv. „francouz-
ského splavu“. Tento starý splav byl stržen povodní ve tři-
cátých letech minulého století a je spolu se zarůstajícím 
bývalým korytem vodního náhonu při patě svahu Doubravy 
pozůstatkem vodohospodářských úprav z konce 18. stole-
tí, jež měly za účel získat vodu pro projekt značně od-
vážný na tehdejší dobu: textilní manufakturu. Ta zde byla 
postavena spolu s pilou kolem r. 1776 přímo pod zámkem 
francouzským baronem Jeanem de Bréa. Manufaktura však 
nikdy nebyla uvedena do provozu − podle dobových doku-
mentů přitékající voda neměla sílu roztočit ve strojovně 
těžkopádný dřevěný mechanismus, a navíc se majitel ma-
nufaktury brzy dostal do sporů o vodu s městem Litovlí.
Přestože řeka Morava u Nových Zámků protéká jen lužními 
lesy a loukami, byla zde v letech 1978−79 brutálně tech-
nicky upravena těžkými kamennými záhozy břehů. Červen-
cová povodeň roku 1997 naštěstí část těchto nesmyslných 
kamenných opevnění břehu „rozebrala“ a tím došlo k pří-
rodní revitalizaci některých úseků řeky. Řeka se tak sama 
vrací do své původní přirozené podoby.
Výraznou přírodní dominantou novozámecké krajiny je 
vápencový hřbet Třesína, jehož východní skalnaté svahy 
prudce spadají do údolní nivy řeky Moravy. Při patě skal-
natých srázů se nachází pět krasových pramenů, tzv. Ři-
mické vyvěračky. Třesín je součástí rozsáhlého krasového 
území, tradičně označovaného jako Severomoravský kras, 
jehož větší část se rozkládá mimo území CHKO v Bouzov-
ské vrchovině. Silně zkrasovělé devonské vápence Třesína 
ukrývají složité jeskynní systémy, z nichž turisticky zpří-
stupněné jsou Mladečské jeskyně. V části jeskyně Ve štole 
se využívá mimořádně kvalitní ovzduší k léčbě dětských 
astmatických pacientů. Ložiskové průzkumné vrty, prová-
děné v minulosti při ověřování mocnosti těžitelných zásob 
vápence, objevily v nitru Třesínského břehu další izolova-
né jeskynní soustavy a množství velkých krasových dutin 
v různých úrovních nad i pod současnou hladinou řeky Mo-
ravy. Některé jeskyně jsou prázdné, jiné vyplněné hlína-
mi a štěrkopísky i vodou. Přirozené vstupy nebo vyústění 
těchto soustav na povrch terénu zatím známy nejsou.
Před výstavbou rychlostní silnice dálničního typu Olomouc 
− Mohelnice byl povrch nivy pod Třesínem poset deprese-
mi sufózních aluviálních závrtů, které měnily svou polohu 
a krátce po svém vzniku samovolně zanikaly. Za vyšších 
vodních stavů byly zvodnělé, při snížení hladiny řeky vy-
sychaly. Šlo tedy o rozptýlené periodické krasové prame-
ny typu estavel, které svou hustotou na Třesínském prahu 
měly evropskou prioritu. Jejich geneze byla zřejmě i jed-
nou z hlavních příčin meandrování i umělých, původně 
přímých úseků koryta Malé vody. Po vybudování dálniční 
komunikace tyto jevy bohužel zanikly.
Devonské vápence převrstvené říčními naplaveninami vy-
tvořily unikátní geologický fenomén pohřbeného krasu 
v údolní nivě. Pod štěrkopískovými náplavy řeky se v ne-
velké hloubce táhne úzký pruh vápenců od Třesína až 
k Litovli, dokonce v jednom místě teče řeka Morava pří-
mo přes skalní vápencový práh. Na třech místech se vá-
pence přibližují k dnešnímu povrchu nivy na 2−4 metry, 
třetí z nich vystupuje v prostoru dnešního vodárenského 
území Čerlinka. V celém tomto podzemním pruhu vápenců 
probíhá jeskynní soustava, vyplněná v plném profi lu vo-
dou, vyživující zakrytý krasový pramen Čerlinky a patrně 
i Stružky. Testovací zkoušky, provedené nezávisle na sobě 
chemickými barvivy a radioizotopy, prokázaly, že tato jes-

kyně drenuje ponorné vody Špraňku a Javoříčka. Vodáren-
ské jímání těchto krasových vod však přivodilo zkázu kdysi 
vodnaté říčce Čerlince, na niž žijící pamětníci vzpomínají 
jako na vodnatou řeku plnou ryb, v níž se plavili koně. 
Zřízení jímacích vrtů v původním prameni říčky, následná 
„meliorační“ úprava koryta do betonového kanálu a zne-
čištění vody ze zemědělského družstva blízké obce promě-
nily původní krásnou říčku v páchnoucí stoku. 
Novozámecká krajina s Třesínem a s hustými lužními lesy 
volně přechází severním a západním směrem do nízkých 
chlumů zalesněné oblasti Doubravy s dubo-habrovými lesy, 
které se táhnou až k hradu Úsovu (dnes lovecké muzeum). 
Samotný název „Doubrava“ je velmi starobylý a ve stře-
dověkých písemných pramenech označuje původně ze-
měpanský a později knížecí Lichtenštejnský lovecký revír, 
jehož správa sídlila na Nových Zámcích a na Úsově. Dnes 
je Doubrava vyhledávaným revírem houbařským. Doubrava 
se může pochlubit jak mnoha archeologickými památkami 
(např. mohylové pohřebiště lidu lužické kultury, slovan-
ské útočištné hradiště), tak i přírodovědeckými hodnota-
mi, které chrání přírodní rezervace (např. stejnojmenná 
přírodní rezervace Doubrava s dubo-habrovými lesy 
na srázech nad nivou Moravy a s výskytem zajímavých tep-
lomilných bylin). Součástí PR Doubrava je i starý bukový 
les poblíž vrcholu Bradlec.
Přírodu Litovelského Pomoraví dotvářejí i jezera vznik-
lá v nedávné minulosti těžbou štěrkopísku. Pozůstatky 
po těžbě štěrkopísku zanechávají v krajině nesmazatelné 
jizvy. Byla-li však těžba suroviny prováděna jen do malé 
hloubky (řádově několika metrů) a pokud zůstaly břehy vy-
těžených jezer s mělčinami ponechané spontánnímu růs-
tu vegetace, pak mohly některé lokality postupně i získat 
přírodovědeckou hodnotu. 
To je příklad Chomoutovského jezera (dnes přírodní pa-
mátka vodních ptáků s přísně regulovaným rybářským 
a sportovním využitím) a Bázlerovy pískovny u Černovíra 
(lokalita výskytu ohrožené žáby blatnice skvrnité, Pelo-
bates fuscus). Jezero Poděbrady u Olomouce je využívá-
no jako přírodní koupaliště s vyloučením nové výstavby. 
Na jezerech u Mohelnice těžba štěrkopísku ještě dobíhá, 
před zahájením těžby zde však byla zničena velká rozloha 
původních luk a meandrující řeka byla odvedena do umě-
lého rovného kanálu. Takovéto drastické zásahy do příro-
dy dnes již naštěstí nejsou možné díky kvalitnímu zákonu 
o ochraně přírody. Přesto i zde již na některých vhodných 
místech za pomoci člověka příroda postupně regeneruje, 
na náplavech u štěrkopískovny se dokonce druhotně obje-
vila kriticky ohrožená rostlina cídivka peřestá (Hippochae-
te variegata).
Na rozdíl od ostatních středoevropských společenstev, 
kde i při změnách biocenóz zůstávají většinou zachovány 
trvale ekologické podmínky biotopů, je pro údolní nivy 
charakteristický dlouhodobý kontinuální vývoj ekotopů, 
podmiňující sukcesí procesy biocenóz. Díky působení fl uvi-
álních krajinotvorných procesů vzniká ekologický nivní fe-
nomén, pro jehož ochranu je důležité uchování či obnova 
přirozené vývojové dynamiky krajinotvorných fl uviálních 
procesů.
Lužní lesy dnes patří v evropském měřítku mezi ohrožené 
typy vegetace. V České republice posledním zbývajícím 
územím plošně rozsáhlého lužního lesa s dosud nenaru-
šenou přirozenou dynamikou řeky je Litovelské Pomora-
ví, které se tak díky pozoruhodné zachovalosti druhového 
bohatství přirozených lužních lesů s bezprostřední vazbou 
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na meandrující říční systém řadí k unikátním krajinám 
v evropském měřítku. Litovelské Pomoraví je zařazeno 
do Seznamu mezinárodně významných mokřadů Ramsar-
ské konvence a v rámci připravované Evropské ekologické 
sítě států EU (EECONET) je navrženo jako „evropsky vý-
znamné biocentrum“.

SOUHRNNÁ PŘEHLEDOVÁ MAPA

Hydrobiologie

1 Jarní periodická tůň 49°42’42.90”N 17°01’20.52”E

2 Část řeky Moravy 49°42’57.60”N 17°01’34.02”E

3 Vyvěračka 49°42’50.40”N 17°00’12.36”E

4 Škeblovková tůň 49°37’28.57”N 17°13’51.59”E

5 Chomoutovské jezero 49°39’21.49”N 17°14’20.49”E

Rostliny

1 Ostřice Plané loučky 49°37’04.51” N 17°13’57.16”E

2 Mokř. olšina Plané loučky 49°37’10.36” N 17°13’49.85”E

3 Častava vodní nádrž 49°38’31.19”N 17°12’54.91”E

4 Častava les 49°38’51.65”N 17°12’26.41”E

5 Daliboř louka 49°39’33.57”N 17°11’53.19”E

6 Panenský les 49°39’47.42”N 17°11’40.34”E

7 Vrapač 49°42’45.00”N 17°02’13.00”E

8 Třesín dubohabřina 49°42’18.50”N 16°59’12.36”E

Houby

1 Lokalita 1 49°37’21.00”N 17°13’58.00”E

2 Lokalita 2 49°44’30.00”N 17°02’42.00”E

3 Lokalita 3 49°42’32.00”N 17°02’23.00”E

4 Lokalita 4 49°45’00.00”N 16°59’50.00”E

5 Lokalita 5 49°46’18.20”N 16°59’12.07”E

Les

1 Tři mosty 49°39’23.50”N 17°11’35.20”E

2 Panenský les 49°39’52.06”N 17°11’29.43”E

3 Třesín 49°42’27.54”N 17°00’24.23”E

4 Bahna 49°41’49.58”N 17°06’56.85”E

5 Bradlec 49°46’14.41”N 16°59’07.94”E

Voda

1

Říční krajina a Morava 
v Litovelském Pomoraví 
(most v Černovíře 
u Olomouce) 

49°36’48.49”N 17°15’11.30”E

2
Mokřady, štěrkopísková 
jezera (mokřady 
u Chomoutovského jezera) 

49°38’49.19”N 17°14’31.16”E

3

Přítoky řeky Moravy, 
protipovodňová ochrana, 
břehové porosty (Oskava 
u Chomoutovského jezera) 

49°38’50.40”N 17°14’41.29”E

4 Tůně 
(Plané loučky) 49°37’21.83”N 17°13’55.06”E

5
Malé vodní elektrárny 
(elektrárna v Horce 
nad Moravou) 

49°38’24.62”N 17°12’43.17”E

6
Migrační prostupnost 
vodního toku (balvanitý 
stupeň Cholinka) 

49°39’10.26”N 17°12’51.81”E

7 Dělení vod v Litovelském 
Pomoraví (jez Hynkov) 49°40’27.89”N 17°10’18.11”E

8
NPR Ramena řeky Moravy 
(Kenický meandr 
a Kenická smuha) 

49°40’24.76”N 17°10’49.50”E

9
Říční dřevo v řekách 
Litovelského Pomoraví 
(Vrapač) 

49°42’50.23”N 17°01’52.80”E

10
Podzemní voda 
v Litovelském Pomoraví 
(prameniště Čerlinka) 

49°42’56.06”N 17° 03’40.71”E

Ptáci

 1 Pozorovací stanoviště č. 1 49°38’55.33”N 17°14’22.67”E

 2 Pozorovací stanoviště č. 2 49°38’49.48”N 17°14’31.56”E

3 Pozorovací stanoviště č. 3 49°39’15.09”N 17°13’51.81”E

 4 Pozorovací stanoviště č. 4 49°39’28.21”N 17°14’10.04”E

 5 Pozorovací stanoviště č. 5 49°37’21.64”N 17°13’51.52”E

 6 Pozorovací stanoviště č. 6 49°37’25.38”N 17°13’37.15”E

 7 Pozorovací stanoviště č. 7 49°39’12.24”N 17°12’29.08”E

 8 Pozorovací stanoviště č. 8 49°39’23.00”N 17°11’48.02”E

 9 Pozorovací stanoviště č. 9 49°39’36.68”N 17°11’19.34”E

10 Pozorovací stanoviště č. 10 49°40’20.90”N 17°10’33.53”E

11 Pozorovací stanoviště č. 11 49°40’27.91”N 17°10’17.95”E

12 Pozorovací stanoviště č. 12 49°40’59.35”N 17°08’59.88”E

13 Pozorovací stanoviště č. 13 49°40’50.27”N 17°09’17.97”E

14 Pozorovací stanoviště č. 14 49°40’37.87”N 17°10’23.32”E

15 Pozorovací stanoviště č. 15 49°40’24.50”N 17°11’12.07”E

16 Pozorovací stanoviště č. 16 49°40’18.47”N 17°11’31.26”E

17 Pozorovací stanoviště č. 17 49°42’21.92”N 17°09’29.11”E

18 Pozorovací stanoviště č. 18 49°41’20.89”N 17°07’17.77”E

19 Pozorovací stanoviště č. 19 49°41’52.43”N 17°06’58.77”E

20 Pozorovací stanoviště č. 20 49°42’19.60”N 17°06’06.45”E

21 Pozorovací stanoviště č. 21 49°42’02.60”N 17°04’05.97”E

22 Pozorovací stanoviště č. 22 49°42’36.55”N 17°02’48.98”E

23 Pozorovací stanoviště č. 23 49°42’47.94”N 17°02’24.76”E

24 Pozorovací stanoviště č. 24 49°42’56.76”N 17°01’33.13”E

25 Pozorovací stanoviště č. 25 49°43’06.44”N 17°00’57.06”E

26 Pozorovací stanoviště č. 26 49°43’12.82”N 17°00’40.19”E

27 Pozorovací stanoviště č. 27 49°42’33.21”N 17°00’58.53”E

28 Pozorovací stanoviště č. 28 49°42’43.99”N 17°00’34.17”E

29 Pozorovací stanoviště č. 29 49°44’37.03”N 17°02’34.71”E

30 Pozorovací stanoviště č. 30 49°44’53.16”N 17°04’19.73”E

31 Pozorovací stanoviště č. 31 49°45’01.51”N 17°00’52.95”E

32 Pozorovací stanoviště č. 32 49°45’38.50”N 16°59’23.98”E

33 Pozorovací stanoviště č. 33 49°46’ 5.05”N 16°59’06.02”E

34 Pozorovací stanoviště č. 34 49°46’50.73”N 17°00’04.40”E

35 Pozorovací stanoviště č. 35 49°46’09.20”N 16°57’31.48”E

36 Pozorovací stanoviště č. 36 49°46’14.28”N 16°57’29.55”E

37 Pozorovací stanoviště č. 37 49°46’23.52”N 16°57’47.15”E

38 Pozorovací stanoviště č. 38 49°46’33.21”N 16°57’59.13”E

39 Pozorovací stanoviště č. 39 49°46’46.37”N 16°57’45.58”E

40 Pozorovací stanoviště č. 40 49°44’05.55”N 16°59’33.38”E

41 Pozorovací stanoviště č. 41 49°40’13.16”N 17°08’12.94”E

Údolní nivy velkých řek byly člověkem souvisle osídleny již 
od mladší doby kamenné. Pravěký zemědělec kácel původ-
ní lužní doubravy a přeměňoval je na úrodná pole a poz-
ději, na počátku středověku, byla odlesňována i podhůří 
a horské pramenné oblasti. Tyto rozsáhlé změny krajiny 
způsobily rozkolísání vodního režimu řek a vznik záplav 
v údolních nivách. V našem století pak lidé ve snaze brá-
nit se povodním, jež sami zapříčinili, řeky technicky re-
gulují a spoutávají do betonových koryt. Proto se dodnes 
zbytky přírody lužních lesů s meandrující řekou zachovaly 
ve středoevropské krajině jen zcela výjimečně. V České 
republice posledním takovým unikátním územím je Lito-
velské Pomoraví.
Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví byla zříze-
na dne 15. listopadu 1990 vyhláškou ministerstva životní-
ho prostředí č. 464/1990 Sb. na ploše 96 km2. CHKO se 
rozkládá na území úzkého pásu údolní nivy řeky Moravy 
(ohraničené městy Olomoucí a Mohelnicí), dále zaujímá 
pahorkatinnou část komplexu zvaného Doubrava a vápen-
cové bradlo Třesín. 
Z hlediska správního vymezení chráněná krajinná oblast 
zasahuje celkem do 29 katastrálních území obcí, z toho 
23 v okrese Olomouc a 6 v okrese Šumperk. Většina ka-
tastrálních území zabíhá do CHKO pouze okrajově, jediný 
ucelený katastr ležící uvnitř CHKO má obec Střeň.
Území Litovelského Pomoraví se rozkládá převážně v cen-
trální části Hornomoravského úvalu (tzv. Středomoravská 
niva) a v jižní části Mohelnické brázdy. Oba tyto celky 
od sebe odděluje krasový fenomén Třesínského prahu 
s významnou krajinnou dominantou vrchu Třesína, jenž 
tvoří poslední výběžek Bouzovské vrchoviny. Chlumní ob-
last CHKO, tzv. Doubrava, již patří do Úsovské vrchoviny. 
Litovelské Pomoraví tedy leží ve styčné zóně dvou geo-
morfologických provincií, a to České vysočiny a Západních 
Karpat. Nadmořská výška území Litovelského Pomoraví 
se pohybuje od 210 m (koryto řeky Moravy v Olomouci) 
do 345 m nad mořem (Bradlec).
Biogeografi cky lze Litovelské Pomoraví zařadit do Hercyn-
ské podprovincie (součást provincie středoevropských list-
natých lesů), biografi ckého regionu litovelského. Bioregion 
náleží do oblasti teplé, dobře zásobené srážkami. Geolo-
gické podloží nivy tvoří kvartérní štěrkopísky, v údolní te-
rase řeky Moravy lze rozlišit celkem tři terasové stupně. 
Dva nižší lemují v úzkých pruzích dnešní řečiště ve výškách 
1,0−1,5 m a 2,0−2,5 m nad hladinou řeky, nejvyšší stupeň 
je v relativní výšce 3,5−  4,5 m. Štěrkopísky jsou překryty 
holocenními povodňovými hlínami, často o mocnosti až 
3 m. Pro nivní půdy Litovelského Pomoraví (tzv. fl uvizemě) 
je typické narušování procesu akumulace humusu zápla-
vami, aluviální ukládání zemin, zvýšená hladina podzem-
ní vody a její periodické kolísání v závislosti na průtocích 
v řece. Tvorba nivních povodňových sedimentů je pedo-
geneticky velmi mladým procesem, počínajícím koncem 
neolitu vlivem osidlování a odlesňování nivních i podhor-
ských oblastí a zorňováním niv ve spojitosti s oteplením 
klimatu a zvýšením množství srážek. Značný rozsah tvor-
by nivních půd lze zaznamenat i v období přibližně před 
3 000 lety (doba bronzová) a pak zejména od doby hradišt-
ní (8.−10. století) až do dnešní doby.
Litovelský bioregion leží v termofytiku (fytogeografi cký 
podokres Hornomoravský úval) a okrajově i v mezofytiku. 
Potencionální vegetaci tvoří především různé typy lužních 
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a bažinných lesů (zejména společenstva Ficario-Ulmetum 
campestris, na místech se stagnující vodou Carici elonga-
tae-Alnetum) s enklávami primárních bezlesí (tůně, mrtvá 
ramena), v okolí Olomouce původní slatiny. Na chlumních 
polohách nad údolní nivou se předpokládá původní vege-
tace dubohabřin (Melampyro nemorosi-Carpinetum, méně 
Tilio-Carpinetum), výjimečně z jihu doznívají fragmenty 
teplomilných doubrav na jižních expozicích (Sorbo Tormi-
nalis-Quercetum). 
Území dnešní CHKO bylo od mladší doby kamenné (neo-
litu) součástí pravěké ekumeny, tedy souvisle osídleného 
území. První lidé se však v této oblasti objevili již ve starší 
době kamenné (paleolitu), před příchodem prvních ze-
mědělců, jak o tom svědčí světoznámé nálezy kosterních 
pozůstatků člověka z Mladečských jeskyní. Antropologic-
ké datování nasvědčuje tomu, že mladečský člověk byl 
nejstarší dosud známý moderní člověk ve střední Evropě! 
Kostěné hroty tzv. mladečského typu jsou příznačné pro 
kulturu aurignacienu (asi před 35 tisíci lety).
Pohled na údolní nivu v době příchodu prvních zemědělců 
před zhruba 5−6 tisíci lety poskytl archeologický výzkum 
sídliště u Mohelnice, které leží na sprašovém pokryvu při 
hraně pravobřežní terasy řeky Moravy. Podle nalezených 
rostlinných zbytků lze soudit, že na spraších před přícho-
dem neolitických zemědělců převládala smíšená doubra-
va, na povrchu tehdejší nivy rostl řídce zapojený měkký 
luh s topoly. Později se i v nivě rozšířil řídce zapojený tvr-
dý luh s jilmy a duby. Stejně tak z přehodnocení výzkumů 
fosilní fl óry údolní nivy v Olomouci-Lazcích vyplývá, že 
před začátkem středověku tu byla údolní niva víceméně 
porostlá tvrdým luhem a pobřežní lem řeky Moravy tvořily 
keřové porosty. V údolní nivě bylo mnohem více obyvatel-
ných (nezaplavovaných) míst, nežli později ve středově-
ku. Obnažený štěrkový povrch údolní terasy se na mnoha 
místech udržel ještě v době příchodu Slovanů, kteří v nivě 
u řeky zakládali často rozsáhlá hradiště, chráněná před 
nepřáteli říčními rameny.
Na počátku raného středověku, kdy proces zaplavování 
nivy způsobený člověkem výrazně zesílil (11.−12. století), 
nastává dramatický ústup tvrdého luhu a jeho záměna dře-
vinami luhu měkkého, lépe snášejícími časté a pravidelné 
záplavy.Ty byly také asi hlavní příčinou zániku slovanských 
hradišť v údolních nivách. Záplavy pravděpodobně ukon-
čily i existenci nížinného velkomoravského hradiště v sou-
časných Moravičanech (v prostoru kostela).
V oblasti dnešního Litovelského Pomoraví se táhl původ-
ně souvislý komplex lužního lesa od Černovíra až po Mo-
ravičany. Ve 12. století byly mezi dnešními Střelicemi 
a Benkovem vykáceny rozsáhlé části doubrav a přeměně-
ny na pole. Stejný osud potkal lužní lesy v okolí Litovle 
na přelomu 14. a 15. století, když byl les na sušších polo-
hách se zeměpanským svolením vykácen a na jeho místě 
založeny některé vesnice (Chořelice, Tři Dvory). Tím byl 
původně souvislý komplex luhu rozdělen na dvě části, kte-
ré se uchovaly dodnes. Koncem 14. století navíc vznikla 
osídlená enkláva uprostřed „dolního“ komplexu luhu pod 
Litovlí v souvislosti se založením obce Střeň (původně asi 
„Trsteň“ od třtiny, rákosí), která se postupně kolem obce 
dále rozšiřovala ve prospěch polí. 
Úzkou vazbu života lidí s řekou v Litovelském Pomoraví 
dokládá i historie samotné Litovle, která vznikla jako ko-
lonizační středověké město chráněné sedmi rameny řeky 


