GEOLOGICKÁ
EXPOZICE V ČÍŽOVĚ

Malý atlas hornin,
se kterými se můžete setkat na území
Národního parku Podyjí

Milí návštěvníci,
připravili jsme pro vás malou expozici hornin, se kterými se
můžete setkat při svých cestách územím Národního parku
Podyjí. Expozici najdete na travnaté ploše před Návštěvnickým střediskem Správy Národního parku Podyjí v Čížově.
Dvanáct ukázkových hornin Vám představí základní stavební
kameny národního parku, které vznikly před mnoha milióny
roky v dávných geologických dobách. Kamenické výbrusy na
jednotlivých exponátech Vám poodhalí krásu jejich vnitřních
struktur a umožní vám nahlédnout do duše kamenů.
Jsme rádi, že areál geologické expozice slouží nejen k poznání či oprášení zapomenutých školních vědomostí , ale i ke
hře dětí, odpočinku, zklidnění či meditaci mezi němými kamennými svědky uplynulých časů.
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2. Dvojslídný svor s granátem
Jde o slídou bohatou horninu obsahující křemen, malé
množství živce a kulatá zrna granátu. Svor vznikl regionální
metamorfózou, tedy stlačením a prohřátím písčito – jílovitých usazenin, které se nahromadily na dně moře nebo jezera počátkem prvohor či snad ještě dřív. Teplota potřebná
pro vznik svoru je asi 500 oC. Dokonalé štěpné šupinky slíd
pokrývají vráskami zvlněné plochy břidličnatosti a usnadňují
rozpad horniny. V Podyjí pochází nejznámější výskyty svorů
s granáty z údolí Dyje na březích Vranovské přehrady mezi
hrází a pláží. Tyto svory jsou součástí tzv. vranovské jednotky.
Najdeme v nich granáty (almandiny) o velikosti 1–2 cm. Zvětráváním se granát, představující v hornině až několik procent jejího objemu, uvolňuje a jako těžký minerál se hromadí
v sedimentech Dyje a na jejích přítocích.
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1. Amfibolit
Jemnozrnná tmavě šedá až černá hornina patří mezi přeměněné horniny. Vzniká v podmínkách středně intenzivní
metamorfózy za zvýšených tlaků a teploty mezi 500–650 oC.
Zbarvení amfibolitu je dáno obdobně barevným amfibolem,
hlavním horninotvorným minerálem s jehličkovitými nebo
sloupkovitými zrny. Světlé minerály zastupuje v hornině jen
malé množství živce. V povodí Dyje se amfibolity vyskytují
především v území mezi Podhradím a Vranovem nad Dyjí.
Orientovaným tlakem jsou minerály amfibolitů často usměrněné. To bývá příčinou břidličnatosti a deskovitého rozpadu
horniny. Amfibolit z kamenolomu ve Švýcarském údolí posloužil jako stavební kámen při stavbě hráze Vranovské přehrady.
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3. Vrása v bítešské ortorule
Ortorula je hornina připomínající žulu. Vznikla přeměnou
(metamorfózou) nějaké starší horniny vyvřelého původu.
Má proměnlivé minerální složení a tomu odpovídají i její
proměnlivé mechanické vlastnosti. Tlak působící na horninu
z několika směrů v ní vytvořil složitý systém vrásových struktur. Nejznámější lokality s vrásami jsou ve výchozech na levém břehu Dyje mezi Vranovem a Hamry nebo na skalnatých
pravobřežních srázech Braitavy.

4. Bítešská ortorula
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Horotvornými tlaky usměrněná kyselá vyvřelina vyplňující
tzv. bítešskou jednotku, která protíná Podyjí mezi Vranovem
a Lukovem, dál pak pokračuje napříč jižní Moravou až k Velké
Bíteši, podle níž dostala hornina své jméno. Je složená z křemene, živců a proměnlivého obsahu slíd (světlá slída muskovit, tmavá biotit). Usměrnění (břidličnatost) je příčinou
velmi dobré deskovité odlučnosti, kterou využívalo lidové
stavitelství. Přímo v Čížově naleznete např. kamenné dlažby,
kamenné ohrady a zídky zhotovené z místní suroviny. V hornině, která patří v Podyjí k nejstarším (800 miliónů let), jsou
časté porfyrické vyrostlice živců vytvářející na plochách světlé hrbolky, v příčných řezech pak světlé uzlíky – „očka“. Proto
se pro ni vžil název „okatá rula“.

ny. Mají bělavou až šedou barvu a v jejich minerálním složení převládá kalcit – CaCO3, méně často jej doplňuje dolomit – CaMg(CO3)2. Podle intenzity prohřátí se v mramoru
objevují i další minerály. Ze skupiny křemičitanů je to mastek (vzniká při teplotách 400–450 °C), tremolit (450–530 °C,
to je případ Podyjí), diopsid a wollastonit (500–700 °C).
Hlavní výchozy mramorů vystupují v údolí Dyje mezi Čížovem a Hardeggem, kde je doprovází jemnozrnné chlorit-muskovitické svory s granátem a staurolitem (lukovská
jednotka) a amfibolity (vranovská jednotka při západním
okraji národního parku, kde se mramory střídají s amfibolity
a hrubozrnnými muskovitickými svory). Ve vodním prostředí se mramory rozpouští. Během transportu dochází i k jejich mechanické destrukci. Jejich valouny proto nejsou ve
štěrcích Dyje časté.
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5. Krystalický vápenec (mramor)
Do této skupiny hornin patří v Podyjí velmi staré a tepelným
působením magmatických těles postižené vápnité usazeni6
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6. Žilný křemen
Je to zvláštní případ vyvřeliny, která vznikla ze zbytkové taveniny – hydrotermálních roztoků a vyplnila až několik metrů
široké praskliny ve starších horninách. Kromě křemene často
obsahuje rudní minerály. To však není případ křemenných žil
na Znojemsku, které jsou tvořeny téměř výhradně hmotou
bílého nebo bílo šedého křemene. Pěkná křemenná žíla se
nachází na západním okraji Hradiště u Znojma (Kamenné
ovečky). Další jsou například na Čížovsku, kde se z nich dokonce v údolí Klaperova potoka křemen lámal jako surovina
na výrobu kameniny.
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9. Křemenec (kvarcit)
Pevná jemnozrnná hornina, která vznikla přeměnou křemitých usazenin, např. pískovců nebo z roztoků vyloučených
limnokvarcitů. V Podyjí se vyskytuje především mezi Lukovem, Bezkovem a Podmolím (oblast tzv. lukovské jednotky).
Kromě křemene, který je v hornině převládajícím minerálem,
může křemenec obsahovat menší množství slíd, grafit nebo
dokonce rudní minerály (magnetit). Kvarcity jsou houževnaté a velmi pevné. Proto bývají jejich valouny (vodou ohlazené úlomky) častou součástí říčních štěrků. Kvarcity s výrazně
usměrněnou stavbou a deskovitým rozpadem se označují
jako metakvarcity.
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7. Řekou opracovaný žulový balvan
Pochází přímo z řečiště řeky Dyje nad Devíti mlýny. Jejich povrch je obroušený a ohlazený pískem, kterého se řeka zmocňuje během povodní někde v horní části povodí. Původně
ostrohranné balvany (hranáče) se obrušováním (abrazí) zaoblují. Abraze postupuje rychleji než úlomkovitý rozpad
a tak je kámen na povrchu stále hladký.

8. Jemnozrnný dvojslídný svor
Ve střední části národního parku jsou hojně rozšířené jemnozrnné slídnaté horniny se stříbřitým hedvábným leskem.
Svojí texturou a některými minerály (kyanit, chloritoid) připomínají slabě přeměněné fylity. Ve skutečnosti již obsahují
i některé minerály středního metamorfního stupně (granát,
staurolit) a tak jsou řazeny ke svorům. Výrazné jsou jejich výchozy tvořící jádro zaklesnutého meandru Nového Hrádku.
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tit se na něm, postupně jej kolonizovat a měnit v eluvium
(rozpadlou nepřemístěnou horninu) a půdní substrát.

12. Železitý pískovec
Usazenina složená z úlomků hornin a minerálů, která v Podyjí
vznikala v prostředí třetihorního moře, jezera nebo vodního
toku existujícího zde od konce třetihor. Pískovec je zpevněný
okrovými nebo červenohnědými sloučeninami železa, které se uvolnilo během tropického zvětrávání hornin. Často
obsahuje valouny hornin připlavených vodními proudy ze
vzdálených míst. S horninou se setkáme např. v pískovně
u Nového Hrádku, na východních svazích Kraví hory u Konic
nebo ve vinných sklípcích v obcích podél východního okraje
Národního parku Podyjí.
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10. Biotitická žula (granit)
Je hlubinná vyvřelina složená především z křemene, živců
a slídy. Utuhla v magmatickém krbu několik kilometrů pod
povrchem. V povodí Dyje vytváří velká tělesa v pramenné
oblasti Moravské Dyje u Telče a Německé Dyje u rakouského
Zwettlu. Část údolí Národního parku Podyjí v úseku od Liščí
skály u Podmolí až ke Znojmu je tvořená biotitickou žulou
(biotit – tmavá slída). Je součástí tělesa tzv. dyjského masivu.
V magmatickém krbu hornina utuhla asi před 560 miliony
lety. Jejím zvětráváním vznikají substráty s výrazně kyselou
půdní reakcí.
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Správa Národního parku Podyjí
Na Vyhlídce 5, 669 01 Znojmo
tel.: +420 515 226 722, e-mail: info@nppodyji.cz
www.nppodyji.cz
Návštěvnické středisko Národního parku Podyjí
Čížov 176, 671 02 Šumná
tel.: +420 515 291 630, e-mail: infocentrum@nppodyji.cz
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11. Biotitická žula zvětralá

Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p.o.
Přemyslovců 8, 669 45 Znojmo
tel.: +420 515 282 211, e-mail: znojmuz@znojmuz.cz
www.znojmuz.cz

Ve východní části Národního parku Podyjí, v prostoru vřesovišť mezi Konicemi, Popicemi, Havraníky a Hnánicemi, vystupuje k povrchu hlubinná vyvřelina – biotitická žula dyjského
masivu. Dlouhodobě je vystavená především fyzikálnímu
zvětrávání, které způsobuje její povrchové rozpraskání. Nerovnosti na skalním podkladu usnadňují organizmům zachy-

Autor textu: Mgr. Jaroslav Šmerda; Autor fotografií: Petr Lazárek; Vydala: Správa Národního parku Podyjí ve spolupráci s Jihomoravským muzeem ve Znojmě v listopadu
2014; Grafická úprava a sazba: Atelier FGT s.r.o.

10 biotitická žula
11 biotitická žula zvětralá
12 Železitý pískovec

7 8

1

tit se na něm, postupně jej kolonizovat a měnit v eluvium
(rozpadlou nepřemístěnou horninu) a půdní substrát.

3

Usazenina složená z úlomků hornin a minerálů, která v Podyjí
vznikala v prostředí třetihorního moře, jezera nebo vodního
toku existujícího zde od konce třetihor. Pískovec je zpevněný
okrovými nebo červenohnědými sloučeninami železa, které se uvolnilo během tropického zvětrávání hornin. Často
obsahuje valouny hornin připlavených vodními proudy ze
vzdálených míst. S horninou se setkáme např. v pískovně
u Nového Hrádku, na východních svazích Kraví hory u Konic
nebo ve vinných sklípcích v obcích podél východního okraje
Národního parku Podyjí.

10. Biotitická žula (granit)
Je hlubinná vyvřelina složená především z křemene, živců
a slídy. Utuhla v magmatickém krbu několik kilometrů pod
povrchem. V povodí Dyje vytváří velká tělesa v pramenné
oblasti Moravské Dyje u Telče a Německé Dyje u rakouského
Zwettlu. Část údolí Národního parku Podyjí v úseku od Liščí
skály u Podmolí až ke Znojmu je tvořená biotitickou žulou
(biotit – tmavá slída). Je součástí tělesa tzv. dyjského masivu.
V magmatickém krbu hornina utuhla asi před 560 miliony
lety. Jejím zvětráváním vznikají substráty s výrazně kyselou
půdní reakcí.

Lesná

Onšov

12. Železitý pískovec

10

Geologická mapa Národního parku Podyjí

2

Vranov

Vracovice

EXPOZICE V ČÍŽOVĚ

4
Milíčovice

Hor. Břečkov
Podmýče

Citonice

Čížov

6
Felling

Bezkov

Lukov

Hardegg

GEOLOGICKÁ

Hradiště

Mašovice

5

Znojmo

Podmolí

9

Konice

Správa Národního parku Podyjí
Na Vyhlídce 5, 669 01 Znojmo
tel.: +420 515 226 722, e-mail: info@nppodyji.cz
www.nppodyji.cz

Merkersdorf
Heufurth

Návštěvnické středisko Národního parku Podyjí
Čížov 176, 671 02 Šumná
tel.: +420 515 291 630, e-mail: infocentrum@nppodyji.cz

11

11. Biotitická žula zvětralá

Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p.o.
Přemyslovců 8, 669 45 Znojmo
tel.: +420 515 282 211, e-mail: znojmuz@znojmuz.cz
www.znojmuz.cz

Ve východní části Národního parku Podyjí, v prostoru vřesovišť mezi Konicemi, Popicemi, Havraníky a Hnánicemi, vystupuje k povrchu hlubinná vyvřelina – biotitická žula dyjského
masivu. Dlouhodobě je vystavená především fyzikálnímu
zvětrávání, které způsobuje její povrchové rozpraskání. Nerovnosti na skalním podkladu usnadňují organizmům zachy-

Autor textu: Mgr. Jaroslav Šmerda; Autor fotografií: Petr Lazárek; Vydala: Správa Národ-

ního parku Podyjí ve spolupráci s Jihomoravským muzeem ve Znojmě v listopadu
2014; Grafická úprava a sazba: Atelier FGT s.r.o.

10 biotitická žula
11 biotitická žula zvětralá
12 Železitý pískovec

7 8

12

8

12

11
Popice

7
10

Havraníky

Místa odběru vystavených hornin
1 Amﬁbolit

7

Řekou opracovaný žulový balvan

2

Dvojslídný svor s granátem

8

Jemnozrnný dvojslídný svor

3

Vrása v bítešské ortorule

9

Křemenec (kvarcit)

4

Bítešská ortorula

10 Biotitická žula

5

Krystalický vápenec

11 Biotitická žula zvětralá

6

Žilný křemen

12 Železitý pískovec

Hnanice

Malý atlas hornin,
se kterými se můžete setkat na území
Národního parku Podyjí

