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Národní park Podyjí

Úvod
Národní park Podyjí byl vyhlášen v roce 1991
v jedné z přírodovědecky nejzajímavějších
oblastí naší republiky, která byla už předtím
chráněna jako stejnojmenná chráněná krajinná oblast. Jde o nesmírně zajímavé území
při hranici Moravy s Rakouskem, v nádherném meandrovitém údolí řeky Dyje, lemovaném členitými stráněmi, skalními výchozy
a útvary. Území s velmi zachovanými světlými dubohabrovými lesy, které se střídají
se soustavou louček, vřesovišť a drobných
xerotermních lokalit, pozůstatků dřívějšího
intenzivnějšího zemědělského hospodaření
v mírně zvlněné krajině s výhledem do království jihomoravských vinic.
Podyjí je naším nejmenším národním
parkem s rozlohou přibližně 63 km2, na jihu
však na něj navazuje ještě dalších téměř 15
km2 rakouského Národního parku Thayatal
podobného charakteru. Celek tak vytváří
od roku 2000 ideální představu bilaterálního velkoplošného ochranářského zařízení,
které slouží oběma sousedním národům
a umožňuje jim zároveň i přímé vzájemné
poznávání.
Nicméně prioritou území jsou především
jeho zcela mimořádné přírodní hodnoty. Na
nevelkém území při hranici dvou biogeografických celků střední Evropy se postupem doby i vlivem hospodaření vytvořila
pestrá rostlinná a živočišná společenstva,
jaká nemají u nás a vůbec ve střední Evropě
obdoby. Nejzajímavější jejich složkou jsou
teplomilné prvky z jihu a východu, které tu
namnoze dosáhly své severní a západní hranice a smísily se s původní středoevropskou
flórou a faunou. Jen tak si lze vysvětlit, že se
tu v teplých lesích setkáme téměř s desítkou
rozličných druhů dubů nebo jeřábů. A ještě
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výraznější je to ve společenství nenápadných rostlin nebo drobných hmyzů na loučkách a vřesovištích.
Nezpochybnitelné hodnoty přírodní se
navíc v této krajině potkávají s malebností
okolních, vesměs vinařských obcí a zejména
s historickou i současnou krásou královského města Znojma. To vše může vnímat současný návštěvník, který si zároveň uvědomí,
že vstupuje do krajiny, která byla dlouhá desítiletí součástí hraničního pásma a uzavřená za „železnou oponou“. Dnes je tu vzorový
národní park, který je pojmem u nás i v celé
Evropě a odnesl si už řadu mezinárodních
ocenění. A především zajímavá krajina, která je komukoliv a kdykoliv přístupná! Krásné
město Znojmo si tu ke svým jedinečným kulturním památkám může přiřadit i další přírodní klenot, který budou moci ocenit i naši
potomci.
U příležitosti dvacátých narozenin Národního parku Podyjí mu přeji další úspěšný
rozvoj a zejména světlou budoucnost. Tato
publikace vydaná při této příležitosti je souhrnem základních údajů o parku a doufám
i pobídkou k návštěvě pro ty, kteří ho zatím
neznají, či k častější návštěvě pro ty, kteří ho
mají doslova za humny.
Vladimír Hanák
předseda Rady Národního parku Podyjí

<< Lilie zlatohlavá je v listnatých lesích Podyjí běžným druhem
< Zejména na jaře je možné slyšet typické zvuky strakapouda prostředního
1 Z mlhy vystupuje meandr Ostrohu a kamenné zdi Nového Hrádku
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Neživá příroda
Každý ze čtyř národních parků České republiky je typický svým reliéfem. V případě
Krkonoš se jedná o nejvyšší české horstvo,
modelované velmi výrazně čtvrtohorním
zaledněním, České Švýcarsko je charakteristické svými pískovcovými skalními městy.
Na Šumavě se zase setkáme s rozlehlými
horskými pláněmi a několika jezery ledovcového původu. Podyjí pak nabízí hluboké,
místy kaňonovité údolí zahloubené do okolního rovinatého terénu.
Reliéf Národního parku Podyjí tedy zdaleka není fádní. Návštěvníci přijíždějící ke
Znojmu od Brna nebo od Jihlavy vidí okolo sebe plochou nebo mírně zvlněnou krajinu, především zemědělsky využívanou.
Zastaví-li se pak na okraji dyjského údolí na

1

Hradišti nebo u Znojemského hradu, shlížejí na hladinu Znojemské přehrady z výšky
téměř 100 metrů. Při cestě Podyjím směrem na západ se rozdíl mezi horní hranou
svahu a hladinou Dyje pozvolna zvyšuje
a na západním okraji parku u Vranova nad
Dyjí dosahuje až 220 metrů.
Území Národního parku Podyjí leží na
hranici dvou základních orografických jednotek České republiky – Českého masívu
a Karpatské soustavy. Pahorkatinná část
parku – více jak 90 % území – představuje
samotný jihovýchodní okraj Českomoravské vysočiny (součást Českého masívu). Rovinatá část – necelých 10 % – leží pak v Dyjsko-svrateckém úvalu (součást Karpatské
soustavy). Hranice mezi Českým masívem
a Karpatskou soustavou je poměrně ostrá
a snadno rozpoznatelná, navíc je víceméně
totožná s pásem vřesovišť táhnoucích se od

Údolí Dyje pod Vranovem je hluboké místy až 220 metrů



Neživá příroda
Znojma k dolnorakouskému městu Retz. Od
této hranice směrem k západu se terén pozvolna zvyšuje až k Vranovu nad Dyjí. Nejvyšší bod celého území – a vlastně celého
znojemského okresu – najdeme právě nad
Vranovem. Jedná se o Býčí horu s nadmořskou výškou 536 m, nejnižším bodem je naopak dno dyjského údolí ve Znojmě s nadmořskou výškou 207 m.
Geologické podloží území je tvořeno metamorfovanými a vyvřelými horninami okraje Českého masívu. Horniny metamorfované
jsou zastoupeny v západní a centrální části
parku, podloží východní části parku je tvořeno pak horninami vyvřelými.
Nejstarší metamorfity pocházejí z období starohor a jejich stáří je přibližně 800
milionů let. Jsou uspořádány do tří jednotek. Nejspodnější jednotka lukovská, jejíž
horniny najdeme v centrální části parku
mezi Čížovem a Podmolím, je tvořena biotitickou ortorulou, různými druhy svoru,
jakož i krystalickými vápenci a erlány. Na ni
nasedá jednotka bíteššská, pro kterou jsou
typické deskovité polohy bítešské ortoruly,
které můžeme vidět v západní části parku
v oblasti mezi Čížovem a Vranovem nad
Dyjí. V nejsvrchnější jednotce vranovské,
která zasahuje do Národního parku Podyjí
jen okrajově v okolí Vranova nad Dyjí, pak
můžeme nalézt velice pestrou paletu metamorfovaných hornin včetně poloh amfibolitů či krystalických vápenců.
Vyvřeliny východní části parku jsou rovněž starohorní, jejich stáří je však odhadováno na přibližně 600 milionů let. Jedná se
o hlubinné vyvřeliny blízké žule, přičemž
převládající horninou je jednoznačně biotitický granit.
Základní stavební kameny území Národního parku Podyjí byly tedy postaveny
již před několika sty miliony let. Na území
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dnešního Podyjí bylo mohutné členité horstvo, které bylo v další fázi geologického
vývoje podrobeno účinkům exogenních pochodů, tedy především vodní erozi a procesům zvětrávání. Vrstva hornin odnesených
erozí mohla být až několik kilometrů mocná.
Postupně mizely kopce a hory a vznikl mírně
zvlněný terén zvaný parovina. Na této parovině pokračoval proces intenzivního zvětrávání a plošné eroze až do začátku mladších
třetihor, tedy do období zhruba před 25
miliony lety. Právě v mladších třetihorách
bylo území několikrát a vždy jen na krátkou
dobu zaplaveno mělkým mořem, které zde
uložilo vrstvu vápnitých jílů nebo písčitých
sedimentů spláchnutých z pevniny. S vrstvami těchto sedimentů se můžeme setkat
nad hranami údolí Dyje na území parku
nebo jeho ochranného pásma.
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Na více místech Podyjí se můžeme setkat se zajímavými tvary zvětrávání skal
Hamerské vrásy ve Vranově jsou názornou ukázkou starých procesů vývoje
zemské kůry při samotném okraji Českého masivu



Neživá příroda
Asi před 17 miliony lety bylo území dnešního národního parku zaplaveno mořem naposledy a začala se formovat říční síť v dnešní podobě. Odvodňovací páteří již tehdy byla
řeka Dyje, která však tekla zhruba 200–300
metrů nad úrovní současného koryta. V rovinaté krajině měla malý spád a začala výrazně meandrovat. V měkkých sedimentech se
snadno zařezávala a když narazila na skalní
podklad, neměla již kam vybočit. S postupným poklesem hladiny světového oceánu se
Dyje do svého podkladu stále rychleji zahlubovala a to i v tvrdých krystalických horninách. Výsledkem tohoto procesu je dnešní
podoba údolí – hluboce zaklesnuté meandry ve skalách s řadou atraktivních vyhlídek
na horních hranách říčního údolí.
Období čtvrtohor pak přineslo celosvětovou změnu klimatu, která se výrazně projevila zejména střídáním ledových a mezile-

dových dob. Promrzání skal, zatékání vod do
skalních puklin a tvorba ledu v těchto puklinách, to vše přispělo k rychlejší destrukci
skalního podloží. Mechanické narušování
skal a gravitační procesy měly za následek
uvolňování drobných kousků hornin i celých skalních bloků, tvoření suťových kuželů, rozsáhlých kamenných moří na svazích
s nejrůznější expozicí a vznik zajímavých
forem zvětrávání skal. Mezi tyto formy patří zejména skalní sruby, věže, okna, hřiby
a rovněž i pseudokrasové jeskyně, propasti
a rozsedliny. Tento proces v pozvolnějším
tempu probíhá i v současnosti.
Kamenná moře, zajímavé formy zvětrávání skal a pseudokrasové jeskyně jsou
nepřehlédnutelnými fenomény údolí Dyje
v Národním parku Podyjí. S plošně rozsáhlými kamennými moři se návštěvník parku
setká jak v západní části (oblast Vranova

nad Dyjí), tak i v centrální a východní části
(rakouský břeh Dyje, oblast Devíti mlýnů
nad Znojmem). Zajímavé tvary skal jsou
pak k vidění zejména na Pašerácké stezce
u Čížova, na Hamerských vrásách u Vranova nad Dyjí nebo na znojemských vřesovištích.
Asi nejzajímavějším fenoménem neživé
přírody jsou Ledové sluje u Vranova. Jedná
se o systém pseudokrasových dutin (jeskyní,
rozsedlin a drobných propastí) vytvořených
ve skalnatém svahu tvořeném bítešskými ortorulami. Deskovité výchozy těchto ortorul
jsou mírně ukloněny směrem do údolí Dyje,
celý svah je rozdrcen tektonickými puklinami a jednotlivé skalní bloky se postupně
rozpadají a sjíždějí po svahu dolů. Na svazích
skalnatého hřbetu a v sutích pod ním vznikl
na nevelké ploše velmi nepřehledný labyrint rozsedlin, drobných jeskyní a propastí
s celkovou délkou podzemních chodeb téměř 1000 metrů. Do svislých podzemních
prostor stéká v zimní polovině roku chladný
vzduch, který se díky své vyšší hmotnosti
v jeskynních udržuje někdy až do pozdního
léta. Zatékající srážková voda vytváří na dně
jeskyní i na jejích stěnách výzdobu v podobě
ledových povlaků stěn, rampouchů či ledových ploch na dně jeskyní. Celý svah Ledových slují vyniká pak mimořádně chladným
mikroklimatem i v letní polovině roku. Vlivem tohoto klimatu Ledové sluje hostí celou
řadu chladnomilných rostlinných či živočišných organismů.
Údolí Dyje mezi Vranovem a Znojmem
nabízí nespočet zajímavých tvarů neživé
přírody. Mimořádně členitý kaňon řeky Dyje
s nejrůznějším sklonem či expozicí svahů na
samotné hranici Českého masívu a Karpatské soustavy je základní příčinou i mimořádně bohatého světa rostlin a živočichů Národního parku Podyjí – Thayatal.
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Kamenná moře a balvanové proudy jsou nápadným jevem na celém území
Národního parku Podyjí – Thayatal

Neživá příroda
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V podzemních prostorech Ledových slují dochází každou zimu
k tvorbě ledové výzdoby



Minulost krajiny a osídlení Podyjí
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Minulost krajiny
a osídlení Podyjí
Pro minulost krajiny a osídlení údolí Dyje je
určující jeho vznik. V hrubých rysech bylo
toto údolí vytvořeno nejpozději v pliocénu
a je tedy starší než cca 2,5 mil. let.
První zjevné stopy osídlení na Znojemsku dokládají kamenné artefakty vyrobené
člověkem heidelberským v holsteinském
interglaciálu, tedy nejméně 300 tisíc let staré. Minimum dokladů přítomnosti neandrtálců před 40 tisíci lety na vrcholu ledové
doby představují např. pěstní klíny z Kadova
a Božic. V chladných a suchých stepích blízkého konce glaciálu byli neandrtálci asi před
30 tisíci lety nahrazeni lovecko-sběračskými tlupami moderních lidí – lovců mamutů.

1

Nálezy z malých loveckých stanic pocházejí
z Mašovic a Hradiště, více zvěře a osídlení
hostila říční krajina směrem k Pálavě.
Po konci ledové doby (asi 8500 př. n. l.)
zde najdeme parkovou krajinu se zbytky
stád velkých kopytníků, v údolních svazích
vznikají vlivem silných dešťů dodnes patrné
strže. S nástupem velmi teplého boreálu (asi
7600 př. n. l.), pokračuje stěhování teplomilných druhů přes velké nelesní pastevní enklávy do údolí Dyje, kde žijí dodnes. Pokračuje proces tvorby půd a vzniku bohatých
listnatých lesů, který vrcholí v atlantiku, (asi
6000–5000 př. n. l.).
Kolem roku 5700 př. n. l. začíná kolonizace krajiny prvními zemědělci (kultura s lineární keramikou). Opevněné osady vznikají
v místech dnešních obcí. Obiloviny a luštěniny jsou pěstovány na malých, dočasných
lesních políčkách, dobytek se pase i v lese.

Krajina údolí Dyje byla svědkem dávných přírodních i společenských událostí

Minulost krajiny a osídlení Podyjí
Pomalu se šíří jedle a buk, který je přednostně kácen. Kultura s moravskou malovanou
keramikou (asi 4700 př. n. l.) zanechala u Mašovic kultovní stavbu dvojitého rondelu.
V pozdní době kamenné (asi 4000–2000
př. n. l.), způsobila schopnost zpracovat měď
rozvoj řemesel a výměnného obchodu.
Na ostrožnách vznikají opevněná hradiska
(např. Šobes, Ostroh u Nového Hrádku, nebo
Hradiště u Znojma).
Doba bronzová (asi od 2000 př. n. l.) přináší klid, prosperitu, posílení řemesel, obchodu, intenzity zemědělství a zvýšení hustoty osídlení. Na kupecké stezce podél Dyje
vzniká lokální mocenské centrum (dnešní
znojemský hrad). V lesích vrcholí šíření buku,
od té doby jej vlivem lidských zásahů více
nahrazuje jedle a habr. Krajina je více odlesňována.
Ve starší době železné (asi od 750 př. n. l.)
umožnily železné nástroje zvýšit produktivitu zemědělství a nové technologie v řemeslech. Vzniká jednotná halštatská civilizace
na širokém území. Opevněným centrem
východní části Podyjí se stává Hradiště
u Znojma. Asi od roku 450 př. n. l. až k počátku letopočtu (mladší doba železná) ovládali
území Keltové a dálkovou obchodní stezku
kontrolovali i z výšinného hradiště Ostroh
u Lukova.
Příští čtyři staletí ovlivnila blízkost římské
říše, jejíž hranice ležela na Dunaji asi 60 km
jižně od Podyjí. Keltové byli vytlačeni germánskými kmeny Markomanů a Kvádů. Podyjí se vylidnilo. Germánské neopevněné
osady jsou známy jen z Hradiště a Mašovic,
zlomek antické keramiky pochází ze Šobesu.
Z pohnuté doby stěhování národů (5. a 6.
stol. n. l.) existují doklady osídlení jen z Hradiště a Nového Šaldorfu. Poklesla intenzita
zemědělství a kromě několika hradisek a dopravních stezek Podyjí zřejmě pustlo.
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Osídlení Slovany je doloženo v Podyjí
z počátku 7. stol. s centrem na Hradišti
u Znojma. Hustota osídlení se výrazně zvýšila a sídliště najdeme na místech většiny
dnešních obcí. Společenský systém – občina
– předpokládal rodové vlastnictví polí a lesů. V 8. stol. došli Slované na Moravě k prahu
feudálního systému pod vládou velmožů.
Důležitost mocenského centra na Hradišti
vzrostla počátkem 9. stol. při formování Velkomoravské říše. Bylo dobře opevněné, na
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Unikátní nález torza kultovní sošky Hedviky z lengyelského sídliště v Mašovicích
(cca 4500 př.n.l.) byl archeologickou senzací
Sada železných předmětů z keltského sídliště Ostroh (cca 400 př.n.l.)



Minulost krajiny a osídlení Podyjí
křižovatce obchodních cest a ovládalo síť
satelitních zemědělských osad. Tento velkomoravský Znojem, snad jedno z center
říše, byl zřejmě dobyt Maďary v 1. polovině
10. století, ale život na hradisku v žádném
případě neutichl.
Stabilizuje se zemědělské osídlení v místech dnešních vsí. Pokračuje odlesňování
krajiny západně od Znojma. Uplatňuje se
trojpolní systém hospodaření s využitím
úhorů. Po úplném připojení Moravy k českému státu za knížete Oldřicha (1029)
a stabilizaci poměrů za vlády Břetislava I.
byl zastaven proces územních ztrát jižních
moravských území v oblasti dnešního rakouského Weinviertelu. Byla zbudována
soustava obranných zeměpanských hradů
na nové jižní hranici státu, jako např. Břeclav, Mikulov, Hrádek nad Dyjí, Znojmo, Vranov nad Dyjí a Bítov. Znojemské mocenské
centrum nejprve využilo starší fortifikace na
Hradišti, teprve kolem roku 1100 byla zbu-

dována nová pevnost na ostrožně dnešního
znojemského hradu. Reakcí Východní marky
na stavbu zeměpanských hradů byl vznik
hradů Hardegg a Raabs (Rakousy).
Kolonizace pohraničních území státu německým obyvatelstvem umožněná Přemyslem Otakarem I. znamenala vznik nových
sídel, další kultivaci krajiny, hospodářský
rozvoj regionu, jakož i zakotvení německého
živlu v regionu.
V údolí Dyje byly ve 14. stol. postaveny
menší šlechtické hrady, v Rakousku Kaya
(Chýje) a na Moravě Nový Hrádek markraběte Jana Jindřicha. Těžba stavebního kamene,
úprava lokalit a trvalé odlesnění hradních
svahů znamenalo citelný zásah do přírody.
Průlomové údolí středního Podyjí bylo
2
možno využít jen v místech širších údolních niv jako louky. Pod hrady vznikly osady
(např. Bítov, Vranov, Hardegg). Zásahem do
přírody bylo i zřízení vodních mlýnů a hamrů. Řeku přehradily jezy, z obcí byly přivede-
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Pohled na Ledové sluje z Martinské vyhlídky u Vranova nad Dyjí na malbě
od Josefa Dorého z poloviny 19. stol. Nápadná je větší míra odlesnění než dnes

Minulost krajiny a osídlení Podyjí
ny vozové cesty, kolem mlýnů vznikly louky,
políčka a sady.
Silné odlesňování poplatné sídelní struktuře pokračovalo během celého středověku
a před tereziánskou lesní reformou v 18. stol.
byla výměra lesa podstatně menší než dnes.
Většina podyjských obcí je zmiňována už ve
12. a 13. stol., jsou však jistě starší.
Nejpozději v raném středověku začala
intenzivní pastvou na mělkých skalnatých
půdách vznikat unikátní parková krajina
vřesovišť, stepních lad a malých remízků
při východním okraji údolí Dyje. Odlesnění
a pastva mnohde zasahovaly až hluboko
pod hranu údolí a u Devíti mlýnů klesaly
pastviny až k řece. Vhodné chráněné svahy
byly využívány k pěstování révy a ovocných
stromů, jak dokládají zbytky teras, např. na
Hradišti u Znojma, pod Královým stolcem
a na Ostrohu. Réva byla pěstována hluboko
v údolí, o čemž svědčí názvy místních tratí, např. „Vinohrádek“ na jižním svahu proti
Hardeggu. Nejznámější a evropsky proslulá
vinice Šobes v chráněném meandru řeky se
uchovala v údolí jako jediná dodnes.
V nivě Dyje, Klaperova potoka, v okolí
Lukova, Podmolí a Čížova vznikly větší komplexy luk využívané až do 50. let 20. stol.
Odlesnění vyšších partií Vysočiny přineslo
ve středověku větší rozkolísanost průtoků
v Dyji a snos splavenin. Hluboké společenské změny od poloviny 19. stol. a ve 20. stol.
znamenaly úplný zánik pastvy, jež formovala obraz krajiny 7500 let. Pohnuté události
druhé poloviny 30. let 20. století s sebou přinesly zbudování mnoha desítek obranných
pevnůstek, které se staly součástí krajiny. Pomalu zanikají stopy i po tzv. ženijně-technických zátarasech zřízených na ochranu hranice po roce 1951. Mnoho drobných pozemků
není využíváno, zarůstá náletovými dřevinami, expanzními a invazními bylinami.
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Dyje pod Novým Hrádkem před výstavbou Vranovské přehrady postrádala
břehové porosty v důsledku činnosti ker při jarním tání
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Flóra a vegetace
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Flóra a vegetace
Pestrost rostlinstva Národního parku Podyjí
je jedinečná. Jen cévnatých rostlin je na ploše pouhých 80 km2 v současné době známo
více než 1200 druhů. Pro srovnání: zhruba
sedmkrát větší území NP a CHKO Šumava
hostí „pouhých“ 800 druhů cévnatých rostlin.
Hlavními příčinami nebývalého rostlinného
bohatství jsou nejen setkávání nejrůznějších
hranic a existence hlubokého meandrujícího říčního údolí, ale i dlouhotrvající osídlení
a využívání území člověkem.
Podyjí se rozkládá na hranici dvou velkých biogeografických jednotek. Jednotky
hercynské (velká část střední Evropy) a panonské (jihoslovanské a maďarské nížiny).
Podyjí tedy může čerpat z dvojnásobné
zásobárny druhů. Řada panonských druhů

1

má v Podyjí severozápadní hranici rozšíření
(koniklec velkokvětý, kavyl vláskovitý, zlatovlásek obecný, oman oko Kristovo), naopak
druhy hercynské se zde blíží své východní
hranici (buk lesní, rozchodník skalní, jaterník
podléška). Flóru Podyjí výrazně zasáhla též
migrace druhů z oblasti Alp (brambořík evropský, ploštičník evropský či oměj jedhoj).
Na území NP Podyjí se stýkají dvě velké
geologické jednotky: Český masív a Karpatská soustava. Na jejich styku leží pás
různorodých hornin od extrémně kyselých
a minerálně chudých (svory) po horniny bazické, minerálně značně bohaté (krystalické
vápence, erlány). Mozaika rozmanitých typů
půd uspokojí nároky obrovského počtu rostlinných druhů.
Další hranicí, která ovlivňuje podyjské
rostlinstvo, je hranice klimatická. Východní
teplá oblast vyhovuje zejména panonským

Tařice skalní není vybíravá – žlutými girlandami rozzáří zjara jak přírodní skalní
stěny, tak i uměle postavené kamenné zdi

Flóra a vegetace
stepním druhům, západní oblast mírně teplá
s chladnější zimou a větším ročním úhrnem
srážek již přechází k podhůří Českomoravské vysočiny. Nástup jednotlivých fenologických fází vegetace (například období kvetení stromů) mezi Znojmem a Vranovem nad
Dyjí se liší až o tři týdny.
Údolí řeky Dyje, protínající zmíněné hranice v kolmém směru, umožňuje putování
druhů napříč hranicemi. Po vyhřátých horních hranách skal putují teplomilné panonské druhy hluboko na západ (třemdava bílá
či kosatec různobarvý lemuje skály v celém
údolí). Dno údolí leží téměř trvale ve stínu.
Je tedy chladnější než okolí a chladnomilné
prvky tudy mohou pronikat na teplý východ
(např. ostřice chlupatá roste v lesním podrostu i v okolí Znojma či Popic).
Celé střední Podyjí je oblastí, kterou člověk silně ovlivňoval již od mladší doby kamenné. U některých přírodních jevů je sporné, zda nastaly zcela přirozeně nebo souvisí
s lidskou činností. Působení neolitických
i pozdějších zemědělců bylo například hlavní příčinou vzniku unikátních znojemských
vřesovišť, která se stala útočištěm mnoha
vzácných druhů, z nichž mnohé dnes jinde
nenajdeme. Z rostlin jde například o křivatec
český, diviznu brunátnou, hlaváč šedavý, jalovec obecný a další. V Podyjí přežily i mnohé
vzácné polní plevele (myší ocásek nejmenší,
hlaváček plamenný, bělolist žlutavý nebo
kozlíček štěrbinatý). Tradiční způsoby využívání lesních porostů, jako byla lesní pastva
či pařezinové hospodaření, umožnily přežít
druhům vyžadujícím jen částečné zastínění.
K nim patří lýkovec vonný nebo plamének
přímý.
Vzácné druhy mechové flóry nalezly domov nejen na vlhkých stinných suťových
svazích (například šikoušek bezlistý), ale
také na suchých osluněných skalních terás-
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kách (zkrutek spanilý). Také flóra hub, které
dnes nejsou řazeny mezi rostliny, ale tvoří
samostatnou říši, je velmi pestrá. Jen namátkou lze zmínit kriticky ohrožené káčovku
ploskou a hřib královský či silně ohroženou
mozkovku rosolovitou.
Vegetace NP Podyjí je tvořena převážně lesními společenstvy. V nejteplejších
polohách, obvykle na místech s vápnitým
podkladem, najdeme teplomilné šipákové
doubravy s višní mahalebkou nebo třemdavou bílou. Na silikátových horninách je
toto společenstvo nahrazeno velmi vzácnými kručinkovými doubravami, na nejchudších suchých půdách kyselými doubravami,
v nichž je jediným nápadnějším druhem řídkého podrostu smolnička obecná.
Nejvíce zastoupeny jsou hercynské dubohabřiny. U východní hranice parku by již
lesní porosty náležely k panonskému typu

3

Hořec křížatý vyhledává zejména biotopy s občasnou péčí – drobné,
zřídka kosené louky, lesní světliny nebo okraje křovin
Nejsilnější evropská populace křivatce českého je v Podyjí
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dubohabřin s prvosenkou jarní v podrostu,
bohužel jde většinou o odlesněné plochy
s polními kulturami. Ve východní polovině
parku ale místy nalezneme porosty hercynských dubohabřin, které již vykazují přechodné znaky k tomuto panonskému typu.
V nejchladnější a nejvyšší části parku v polesí Braitava jsou rozsáhlé zachovalé porosty
kyselých, převážně strdivkových bučin.
Pestrou mozaiku typů lesních společenstev doplňují porosty zásadně ovlivněné
charakterem substrátu. Podmáčenou půdu
potočních údolí sledují porosty jasanů a olší.
Na extrémně suchých a teplých hranách skal
jsou zachovány reliktní bory téměř bez podrostu, ovšem s hojným výskytem jmelí. Specifický fenomén Podyjí – množství suťových
svahů – umožnil vytvoření vzácného společenstva suťových lesů s pestrým zastoupením dřevin (javorů, jilmů, břízy, lípy srdčité,
klokoče zpeřeného a dalších).

Nejcennějším zástupcem nelesní vegetace parku jsou podyjská vřesoviště. Jde o soubor keříčkových a nízkých travinobylinných
porostů. Keříčkovým částem dominuje vřes
a kručinka chlupatá, mezi travami převažuje psineček tuhý, kostřava walliská a smělek
štíhlý.
Luční společenstva jsou v zásadě dvou
typů. Vlhčí typ vyskytující se na těžkých půdách potočních niv a pramenišť tvoří většinou porosty ostřic nebo skřípince lesního,
případně tužebníkové trávníky s kakostem
bahenním, mátou dlouholistou a krabilicí
chlupatou. Na propustných štěrkových terasách kolem Dyje vznikly sušší ovsíkové louky: vlhčí varianta s pastinákem setým, sušší
s bohatě zastoupenými širokolistými bylinami (šalvěj luční, kopretina bílá, pryskyřník
cibulkatý, chrastavec rolní).
Křoviny regenerují zejména na plochách
opuštěných pastvin. Jde hlavně o porosty

4
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Pro panonské dubohabřiny je typická hojnost prvosenek v podrostu

Flóra a vegetace
višně křovité, trnky nebo společenstvo jalovce a skalníku celokrajného. Přirozené keřové
porosty na zazemněných skalních teráskách
tvoří v chladnějších místech hlavně trnka
a ptačí zob obecný, na osluněných skalách
kalina tušalaj a dřín obecný.
Přirozeným bezlesím existujícím bez zásahu člověka jsou suťové svahy, skalnaté
stráně a teplomilné lesní lemy na jejich okrajích. Vegetaci sutí tvoří téměř výhradně mechy a lišejníky doprovázené kapradinami.
Teplomilným lesním lemům dominuje buďto směs kakostu krvavého a jetele alpského,
často s třemdavou bílou, nebo kombinace
jetele prostředního a černýše hajního, v níž
bývají přimíšeny různé druhy orchidejí. Vzácné výchozy vápencových skal jsou porostlé
trávníky s pěchavou vápnomilnou, na hlubších půdách společenstvy kavylu Ivanova či
sličného. Na osluněných místech silikátových
(kyselých) skal je velmi hojné společenstvo
s tařicí skalní a kostřavou sivou. V místech
s velmi mělkou půdou vzniklo společenstvo
vzácných druhů křivatce českého a rozrazilu
Dilleniova. Ve stinných polohách nalezneme
třtinové porosty s borůvkou nebo porosty
kapradin (zejména osladiče obecného a sleziníku červeného).
Nejvíce závislá na lidské činnosti je vegetace polních plevelů a lidských sídel. V Podyjí
přežila dnes již vzácná společenstva plevelů,
např. porosty s dominantní ostrožkou stračkou, blínem černým a pryskyřníkem rolním
či s vzácným rozrazilem trojlaločným. Množství na sucho skládaných kamenných zídek
a mechanicky narušovaných míst s písčitým
či kamenitým podkladem umožnilo rozvoj
společenstev úrazníku položeného, průtržníku lysého, či rozchodníků s lipnicí smáčknutou. Na stinných místech dostatečně zásobených živinami se vzácně zachovalo dnes
mizející společenstvo kerblíku třebule.
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Lýkovec vonný se v Podyjí vyskytuje pouze na čtyřech lokalitách
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Fauna
Podyjí patří k oblastem s největší rozmanitostí bezobratlých živočichů ve střední Evropě. Byl zde dosud zjištěn výskyt téměř 9000
druhů, přičemž některé početné skupiny
hmyzu (například blanokřídlí) jsou zdokumentovány jen povrchně. K nejlépe prozkoumaným skupinám patří dvoukřídlí (asi
3600 druhů), brouci (2300), motýli (2100)
a pavouci (310 druhů). Zhruba 10 % zjištěných druhů je zařazeno do Červených seznamů ohrožených druhů České republiky. Pro
Podyjí je typický výskyt řady druhů na okraji
oblasti výskytu (zejména teplomilné, stepní
prvky Panonské oblasti), stejně jako unikátní
účast druhů sestupujících z horských poloh.
Asi nejvýznamnějšími biotopy bezobratlých
Podyjí jsou vřesoviště, teplomilné doubravy

1

a fragmenty podhorských lesů. Kromě pestrých přírodních podmínek je důležitým faktorem, který formoval současnou druhovou
rozmanitost, dlouhodobá hospodářská činnost člověka v krajině.
Z početné skupiny brouků zaujmou návštěvníka spíše velké, nápadné druhy, např.
roháč obecný nebo tesařík obrovský. Oba
zde prosperují díky množství starých stromů a mrtvého dřeva. K vzácným zástupcům
s podobnými nároky patří tesařík broskvoňový. Velmi cenný je výskyt kovaříka Limoniscus
violaceus chráněného v Podyjí soustavou
Natura 2000. V teplomilných doubravách je
typický krytonosec Gasterocercus depressirostris, v porostech borů na skalnatých svazích
krasec osmiskvrnný. Druhy stepních biotopů
zastupuje například kozlíček černý. Na ruderálech a okrajích polí se vyskytuje teplomilný
zlatohlávek uherský.

Plch velký s oblibou osídluje dřevěné lesní stavby či chaty
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Nelesní biotopy oživují zejména denní
motýli. Koncem dubna je možné na údolních loukách nebo okrajích vinic pozorovat pestrokřídlece podražcového. Dříve na
skalnatých stráních údolí Dyje létal i jeho
příbuzný, dnes již vymřelý jasoň červenooký. Početnou skupinu okáčů zastupují velké
druhy: okáč voňavkový, medyňkový a ovsový. Setkat se s nimi lze nejlépe na vřesovišti
nebo na lesních světlinách. Vzácným druhem je blankytně modrý modrásek jetelový.
K významným zástupcům s nejpočetnějšími
populacemi právě v Podyjí patří hnědásek
podunajský. Podyjská vřesoviště jsou důležitým útočištěm i pro noční motýly, např.
jinde vzácného přástevníka mařinkového.
Velmi překvapivý byl nález vysokohorské
můry, plavokřídlece Mythimna andereggii.
Rovnokřídlé reprezentuje na východním
okraji Podyjí obří kobylka sága. Obývá slunná travnatá místa s mozaikou keřů a živí se
dravě ostatními kobylkami nebo i kudlankami. Zde také běžně potkáte v pozdním
létě kobylku révovou, vzácný druh žijící
u nás jen na Moravě v údolí Rokytné, Jihlavy a v Podyjí. Drobné nory na travnatých
místech obývá cvrček polní, na Moravě dosud běžný druh, který však z řady míst silně
ubývá. Návštěvníka zaujme i hlasitý koncert
stovek cvrčivců révových vázaných na teplá
nelesní stanoviště. Pozoruhodným druhem
je i drobný cvrčík mravenčí, nacházený na
teplých místech pod kameny v hnízdech
mravenců.
V teplé východní polovině Podyjí žije pakudlanka jižní, zástupce síťokřídlého hmyzu
připomínající svými loupeživými končetinami běžnou kudlanku nábožnou. Larvy pakudlanek parazitují v kokonech slíďáků, dospělci se živí hlavně mouchami. Opakovaně
byl zjištěn i mravkolev Dendroleon pantherinus, jehož larva žije na rozdíl od příbuzných

2
3

druhů s typickými nálevkami v písku, v dutinách starých stromů.
Kromě zástupců hmyzu žije v Podyjí celá
řada dalších bezobratlých, např. vrásenka
pomezní, drobný plž horských lesů, který
je z národního parku znám pouze z jediné lokality, a to jako živoucí pamětník dob
ledových. Jiným zajímavým plžem je zemoun skalní. Na rozdíl od předešlého je
však mnohem rozšířenější a představuje
zde zástupce alpské zvířeny. Obyvatelem
skal a hradních zřícenin je skalnice kýlnatá. Ulita tohoto plže, jak název napovídá,
má po obvodu výrazný kýl a návštěvníci
se s ní mohou setkat kupříkladu i na zdech
Nového Hrádku. Pozoruhodná je též podyjská fauna pavoukovců. Jen zde byla u nás
zjištěna skálovka kavkazská, reliktní druh
skalních stepí. Teplomilným druhem stepních lokalit a světlých lesů je sekáč Egaenus

2
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Průvodcem teplých lesostepních lokalit je bizarní pakudlanka jižní
Skalnice kýlnatá, typický plž hradních zřícenin, dosahuje u Znojma jihozápadní
hranice svého rozšíření
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convexus, žijící v Podyjí na nejzápadnějším
okraji areálu.
Fauna obratlovců, druhově mnohem
chudší, je oproti bezobratlým o trochu lépe
prozkoumaná. Celkem bylo na území národního parku prokázáno 337 druhů, z nichž
většinu tvoří ptáci (208), následují savci (69),
ryby (39), obojživelníci (14) a plazi (8). Skutečnost, že se v Podyjí setkávají teplomilné
prvky zvířeny z jihovýchodu s chladnomilnými prvky od severozápadu, činí z území
význačné útočiště i pro poměrně pestrou
paletu obratlovců.
Existence vodních děl Vranov a Znojmo
významně ovlivňuje veškerý život v řece
Dyji na území NP Podyjí. Dnes v ní nacházejí
příhodné životní podmínky chladnomilnější druhy ryb tekoucích vod, jako je vranka
obecná nebo rybářsky zajímavý pstruh
obecný. Naopak téměř vymizely dříve hojné
druhy jako parma obecná a ostroretka stěhovavá. Řeku v zimních měsících navštěvují
hejna kormoránů, jimž se také přičítá na vrub

téměř úplné vymizení dříve hojného lipana
podhorního. Na Dyji se v zimě shromažďují
labutě velké a kachny divoké. Nejen v zimě
zde lze pozorovat orla mořského, který někdy předvádí na obloze úchvatné námluvní
lety. Na jaře a na podzim řídce protahuje
také orlovec říční. Stálým obyvatelem údolí je vydra říční, v posledních letech se zde
zabydlel i náš největší hlodavec, bobr evropský. V teplém období je možné občas ve
vodě pozorovat užovku podplamatou. V údolí žije i náš největší had – užovka stromová, škrtič, který kromě Podyjí žije v Česku jen
na dvou dalších místech, v Bílých Karpatech
a v Poohří. Oba hady, podobně jako dvě zbývající užovky, hladkou a obojkovou, lze však
potkat i na místech od vody vzdálených.
Lesy, které tvoří většinu rozlohy národního parku, jsou domovem mnoha dalších zajímavých živočichů. V lesních potůčcích můžeme vidět larvy mloků skvrnitých. Dospělí
mloci odmění svým zvláštním zjevem ty,
kdož se do lesů vypraví i za deštivého počasí.

4

4

Nenápadně žijícím ptákem jehličin je sýkora parukářka

Fauna
Bydlí tu také známé i méně známé druhy lesních ptáků. Ve starších porostech žije třeba
holub doupňák nebo velmi vzácně i drobný
lejsek malý. V jehličnatých lesích hnízdí často krahujec obecný a při troše trpělivosti lze
spatřit například sýkoru parukářku, která je
jedním z mála našich ptačích druhů s chocholkou. Podyjí hostí trvalou populaci jelena
evropského. Krom zvěře je pro lesní biotopy
charakteristickým druhem plch velký, veverkám podobný hlodavec, jehož velké oči napovídají, že jde o živočicha s noční aktivitou.
Mimořádné početnosti zde dosahují také
lesní druhy netopýrů, například netopýr velkouchý.
Otevřenou krajinu tvoří kromě obhospodařovaných polí i mozaika vřesovišť, vinic,
starých sadů a zahrad, převážně ve východní části území. Zde jsou příznivé podmínky
pro teplomilné druhy živočichů, například
našeho největšího ještěra – ještěrku zelenou. Po celé jaro doprovází poutníky hlas
dosud hojné hrdličky divoké, za nocí pak lze
naslouchat tajemnému vrčení lelka lesního
nebo líbezným písničkám slavíka obecného
či skřivana lesního. Typickými druhy křovinatých biotopů jsou pěnice vlašská, ťuhýk
obecný a strnad luční. Na zimu sem zalétá ze
severských krajin jednotlivě dřemlík tundrový, nebo naopak v hejnech brkoslav severní
či pěnkava jikavec. V minulosti zde žil hojně
sysel obecný, který dnes pravděpodobně
jen místy přežívá v malém počtu.
Do výčtu obyvatel Podyjí zatím nelze
zahrnout kočku divokou, která již byla zjištěna pomocí laboratorních analýz chlupů sebraných v sousedním rakouském NP
Thayatal. Na české straně dosud prokázána
nebyla. Podobně šakal, psovitá šelma šířící se
z jihovýchodní Evropy, není zatím z Podyjí
doložen, ač jeho výskyt zde je velmi pravděpodobný.

5
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Mloka skvrnitého lze potkat v lesích hlavně za deštivého počasí
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Lesy

1

Lesy
Krajina a především její hlavní vegetační
kryt – lesy – byly na území dnešního Národního parku Podyjí v minulosti pozměněny
lidskou činností (viz kap. Minulost krajiny
a osídlení Podyjí). Avšak komplikovaný reliéf
a poloha území na historické hranici Moravy
a Rakouska omezovaly plošný rozsah i intenzitu exploatace lesů. Zatímco na přístupnějších polohách v pásmu pahorkatin došlo od
poloviny 18. století postupně k významné
změně druhové skladby lesů (smíšené listnaté lesy byly většinou nahrazeny zejména
jehličnatými monokulturami), zůstalo údolí
Dyje mezi Vranovem a Znojmem územím
s převahou smíšených listnatých lesů.
Období 40 let mezi stavbou železné opony (1951) a vyhlášením národního parku

1

(1991) znamenalo útlum lesnické činnosti
v údolí. Intenzivní lesnické hospodaření bylo
provozováno zejména na zvlněné plošině
nad údolím (lepší technologická dostupnost) a zaměřovalo se v první řadě na převody starých dubových a habrových pařezin,
které byly nahrazovány zpravidla borovými
monokulturami (např. mezi Podmolím a Šobesem). Lesy za železnou oponou v údolí Dyje se pomalu vracely ke své podobě
smíšených a prostorově diferencovaných
lesních porostů. Na hůře přístupných místech zůstávaly odumřelé stromy k zetlení,
protože jejich odvoz a využití na palivo byly
komplikované. Díky těmto společenským
okolnostem se údolí Dyje v dnešním Národním parku Podyjí stalo územím s relativně
nejméně pozměněným přírodním prostředím v celém pahorkatinném stupni ČR.

Zakrslé teplomilné doubravy na svazích údolí Dyje jsou typická lesní
společenstva východní poloviny NP Podyjí
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Lesy
Lesy na území dnešního parku tvoří pestrou mozaiku rozličných společenstev od
zakrslých teplomilných doubrav na strmých
svazích nad řekou Dyjí, přes habrové doubravy (mírnější svahy a plošiny ve střední a východní části NP), bukové doubravy (zejména
centrální část NP), lipové javořiny (strže a zářezy, suťové svahy) až po zbytky dubových
bučin s jedlí a tisem na severních svazích v
nejvyšších polohách NP (Braitava a částečně
oblast mezi Čížovem a Vranovem). V celém
údolí jsou rozesety malé enklávy tzv. reliktních borů – tedy skalních výchozů se solitérními borovicemi a břízami. Jedinečnost lesního komplexu v údolním zářezu Dyje mezi
Vranovem a Znojmem byla jedním z hlavních důvodů vyhlášení NP Podyjí. Na 5300
ha lesů najdeme více než sto druhů dřevin
i zbytky porostů pralesovitého charakteru
(např. údolní svahy na Braitavě), které jsou
dlouhodobě ponechány samovolnému vývoji.
Lesy ve zvláště chráněných územích ČR
jsou podle vyhlášky č. 64/2011 Sb. klasifikovány do 5 stupňů přirozenosti:
1) původní – historicky bez přímého vlivu
člověka – v NP Podyjí se pro jeho ovlivnění v minulosti nenacházejí;
2) přírodní – druhotné „pralesy“, kdysi člověkem částečně ovlivněné – v NP se nacházejí na výměře 336 ha;
3) přírodě blízké – člověkem částečně pozměněné a následně pomocí obnovního
managementu nasměrované k lesům
přírodním – v NP Podyjí se nacházejí na
výměře 1562 ha;
4) kulturní – člověkem přeměněné lesy s dříve hospodářskou funkcí (převážně smíšené porosty listnáčů a jehličnanů) – v NP
Podyjí je jejich výměra ještě cca 2203 ha;
5) nepůvodní – porosty s vyšším zastoupením nepůvodních dřevin – v NP Podyjí

2
3

jsou reprezentovány zejména jehličnatými monokulturami a porosty s převahou
člověkem zavlečeného akátu – tyto porosty mají výměru cca 1211 ha.
Porosty přírodní a přírodě blízké jsou
ponechány samovolnému vývoji a včetně
arondací menších částí lesů kulturních se
výměra lesů ponechaných samovolnému
vývoji pohybovala v roce 2010 mírně přes
2000 ha lesů. Tyto porosty jsou v převážné
míře situovány do dnešní I. zóny národního
parku.
Péče o lesy v parku vychází ze základního
poslání národních parků, tedy ochrany přírodě blízkých společenstev a jejich diverzity
vázané na samovolný vývoj lesů. V podmínkách střední Evropy, kde vliv člověka je v přírodním prostředí patrný již několik tisíc let,
nenajdeme rozsáhlé komplexy původních
lesů (pralesů), a proto i na území národních
parků existují (mimo jádrové zóny) lesní po-

2

3
2

Smrkové monokultury jsou postupně přeměňovány na smíšené listnaté porosty
Přirozené bukové porosty na severních svazích Braitavy se samovolně obnovují
po odumření jednoho nebo více stromů z hlavní porostní úrovně
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Lesy
Změny dřevinné skladby při opakované inventarizaci lesů v NP Podyjí
Dřevina

zastoupení
v roce 1992 [%]

zastoupení
v roce 2003 [%]

rozdíl
1992/2003 [%]

cílové
zastoupení [%]

Dub (všechny druhy)

33,9

36,6

2,7

45–65

Habr

12

20,7

8,7

10–20 (25?)

Lípa (všechny druhy)

3,5

5,4

1,9

3–7

Buk

1,8

2,7

0,9

10–20

Babyka

0

1,1

1,1

do 1

Jasan

0,3

0,8

0,5

do 1

Klen

0

0,7

0,7

do 1

Javor mléč

0,4

0,5

0,1

1–3

Jilm (všechny druhy)

0

0,3

0,3

do 1

Třešeň

0

0,3

0,3

+

Borovice (všechny druhy)

27,4

14,9

-12,5

+

Smrk

8

5,1

-2,9

+

Modřín

6,1

4,6

-1,5

0

rosty, které jsou svému původnímu stavu
značně vzdáleny (lesy ve stupni přirozenosti
„kulturní“ a „nepůvodní“). Úkolem péče o lesy je proto upravit v pozměněných porostech dřevinnou skladbu, porostní strukturu
(prostorovou výplň lesních porostů) a texturu (horizontální členění na jednotlivá vývojová stadia) tak, aby se v hlavních parametrech přiblížily modelu potenciální přirozené
vegetace (tj. vegetace, která by se zde za
stávajících stanovištních podmínek vytvo-

2

4

4

řila, kdyby do vývoje nezasahoval člověk).
Protože v nižších polohách (pahorkatin a nížin) nezůstaly žádné původní lesy, je i naše
představa o jejich podobě značně limitovaná, a proto jsou pro cílový stav lesů stanoveny pouze přibližné rámce (hlavní dřeviny,
strukturní diferenciace atd.). Celý proces aktivního návratu kulturních a nepůvodních
porostů do stupně přirozenosti „přírodě blízký“ označujeme jako obnovní management,
protože se již nejedná o standardní lesnické
hospodaření, jehož logickým cílem je produkovat dříví a vytvářet vlastníkovi lesa zisk.
V souladu s plánem péče o NP Podyjí a jeho ochranné pásmo by cílově (v roce 2030)
mělo být cca 3900 ha lesů ponecháno samovolnému vývoji. Na zbývajících cca 1400
ha by měl být uplatněn trvalý management
zejména za účelem ochrany druhové rozmanitosti vázané na člověkem trvale obhospodařované lesy (včetně výmladkových lesů).
Pro srovnání: aktivní obnovní management

V zaříznutých potočních údolích nalezneme druhově bohaté
smíšené  listnaté lesy

Lesy
lesů začala správa parku uplatňovat v roce
1994, kdy bylo ponecháno samovolnému
vývoji 850 ha lesů. Díky cíleným zásahům
bylo v roce 2010 ponecháno samovolnému
vývoji již zmíněných více než 2000 ha lesů.
Při obnovním managementu se uplatňuje zejména jemnější technika (pásové
vyvážecí soupravy), těžební postupy jsou
voleny variantně s ohledem na každý lesní
porost. V lesních porostech se ponechávají
odumřelé stojící i ležící stromy cílových druhů dřevin, neboť tlející dřevo je prostředím
pro specifické druhy organismů. V maximální možné míře se využívá přirozeného
zmlazení stanovištně odpovídajících dřevin
a pokud v porostech tyto dřeviny nejsou,
vysazuje správa parku sazenice původních
dřevin, vypěstované výhradně z osiva sebraného na území parku.
Dlouhodobým výsledkem obnovního
managementu lesů je i celková změna dřevinné skladby lesů (viz údaje v tabulce). Ze
sloupce „cílové zastoupení“ je patrné, které
dřeviny jsou cílovými dřevinami na území
NP Podyjí a které nikoliv.
Lesy ponechané samovolnému vývoji nejsou obvyklým prvkem v naší krajině. Jejich
vývoj není usměrňován lesnickými zásahy
(prořezávky, probírky, obnovní těžby), a proto mohou působit dojmem „neuklizeného“
a neuspořádaného lesa. To je však jejich největší bohatství – zpravidla silný vítr vytvoří
plochy tzv. disturbancí („narušení“) a těmito
plochami s povalenými stromy se dostává
do porostů teplo a světlo, dochází k přirozenému zmlazení dřevin, vytváří se členité porostní okraje a vzniká tak velmi pestrá mozaika mikrostanovišť. Právě na ni je vázána
vysoká úroveň druhové rozmanitosti, která
v usměrněném hospodářském lese nemůže
vzniknout. A to je hlavní rozdíl v poslání lesů
hospodářských a lesů v národních parcích.

5
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Pozůstatkem dřívějšího výmladkového hospodaření jsou habrové
a dubové pařeziny
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Vodstvo

Vodstvo
elektrárnu přímo pod hrází Vranovské přehrady. Obě stavby umožní zvýšení minimálního průtoku.
Mezi oběma přehradami má koryto toku
ve větší části přirozený charakter, ovlivněný
jen přítomností historických jezů. Jezy a vodní mlýny vznikaly již od středověku. Některé

2

1

Vodstvo
Přirozenou osu bilaterálního národního parku Podyjí – Thayatal tvoří řeka Dyje se svými
četnými meandry. Celková délka toku na
území NP Podyjí a jeho ochranného pásma
je 43,9 km, z tohoto úseku Dyje tvoří společnou hranici s Rakouskem 23,4 km. Přítoky řeky na území jsou z hlediska vodnatosti
nevýznamné, což dokládají dlouhodobé statistické hodnoty. Průměrné průtoky v profilu
Vranov – Hamry (tam, kde řeka Dyje vtéká
do parku) a v profilu Znojmo (tam, kde řeka
park opouští) se liší nepatrně.
Tok Dyje na území parku je uzavřen
mezi Vranovskou (uvedena do provozu
v roce 1934) a Znojemskou přehradu (1966).
Vodní ekosystém řeky je významně ovlivňován především existencí Vranovské přehrady. Po výstavbě vodního díla došlo ke změně
teplotního i splaveninového režimu. Vlivem
vodní elektrárny se průtok v řece minimálně

dvakrát denně náhle mění z 1,0 m3/s až na
cca 45 m3/s. Z pohledu života vodního toku
se neustále střídají období sucha a malé povodně, hladina kolísá o 40 až 80 cm. Vlivem
změněného teplotního režimu většinou řeka
nezamrzá, celoročně nízká teplota umožňuje dokončit vývojový cyklus poměrně úzkému spektru živočichů. Původně parmové
pásmo se postupně změnilo na druhotné
lipanové až pstruhové pásmo, kde dominují
vranka obecná a pstruh obecný.
Pro ochranu vodních ekosystémů v řece
Dyji je proto nezbytné zajistit takový režim
průtoků, který umožní existenci samostatně
se udržujícího společenstva s dostatečnou
početností jednotlivých druhů a přirozenou
populační strukturou.
K částečnému zlepšení průtokového režimu přispějí dvě vodní stavby, které
v současné době připravuje společnost
E.ON Trend, s.r.o. Jedná se o opravu náhonu
a stavbu malé vodní elektrárny u jezu Formóza ve Vranově nad Dyjí a malou vodní

< Lakušník vzplývavý  nebo bílými květy ozdobené vlasy vodních víl?
1 Zdařilá revitalizace dvou rybníků a vybudování nových tůní v Lukově

zanikly již před staletími, jiné byly zničeny
vojsky Pohraniční stráže v padesátých letech
minulého století. Do současnosti se dochovaly již jen kamenné jezy, náhony a zbytky
obvodových zdí budov mlýnů. V Národním
parku Podyjí a ochranném pásmu je celkem
11 jezů, z čehož Trauznický jez je skryt pod
vzdutím Znojemské přehrady. Funkční stavbou zůstává čerpací stanice v lokalitě Devět
mlýnů, kde je odebírána voda pro závlahy.
Území národního parku a jeho ochranného pásma je velmi chudé na vodní plochy,
přesto zde najdeme drobné vodní toky, rybníky a tůně, mokřady a prameniště. Drobné
vodní toky jsou krátké, s velkým spádem a
malou vodnatostí a vytvářejí hluboce zaříznutá údolí. Nejdelším přítokem je Klaperův
potok s délkou 7,1 km. Z rakouské strany je
nejvýznamnějším přítokem Fugnitz s délkou
24 km. Přítoky Dyje jsou z větší části přirozeného charakteru, pouze u ústí toků v zastavěné části Vranova nad Dyjí, Hardeggu
a v ústí Gránického potoka jsou upravené.

2
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V minulosti došlo bohužel k melioračním
úpravám pramenišť mnohých toků. Jedná se
například o prameniště Klaperova, Žlebského, Hajského, Gránického a Havranického
potoka. Ke zlepšení vodních poměrů přispěje revitalizace upravených pramenišť a toků
ve volné krajině.
Největší stojatou vodní plochou je vzdutí Znojemské přehrady (plocha 54 ha). V NP
Podyjí najdeme 29 drobných rybníčků o celkové rozloze cca 9,8 ha. Největším rybníkem
je Čížovský Nový rybník o rozloze vodní plochy 1,8 ha. Dále se zde nachází dalších asi
30 drobnějších vodních ploch – kaluže ve
zbytcích protržených a opuštěných rybníků, uměle vybagrované tůně apod. Drobné
vodní plochy jsou významnými lokalitami
pro rozmnožování obojživelníků.
Ani chráněnému území se nevyhýbají
povodně. Velké vody se zde vyskytovaly již
od nepaměti, například na začátku tisíciletí
byly zaznamenány tři mimořádné povodně na samotné Dyji a tři významné lokální
povodně. Výskyt těchto jevů nelze ovlivnit
jakýmikoli opatřeními provedenými na území národního parku. Pro vlastní území národního parku navíc povodně nemají negativní vliv.

3

Drobné vodní plochy využívají k rozmnožování četné druhy obojživelníků,
například skokan hnědý
Jaro v údolí Klaperova potoka
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Louky

1

Louky
Druhově bohaté louky v Podyjí jsou domovem řady vzácných a zvláště chráněných
druhů rostlin i živočichů. Staly se vítaným
rozšířením vhodných ploch pro druhy původně zřejmě žijící na přirozených lesních
světlinách či v břehových porostech toků,
kde růst dřevin znemožňovalo mechanické
působení ledových ker v období každého
jara. Za staletí využívání luk se druhy přizpůsobily pravidelnému kosení a mnohé dnes
lépe prospívají na loukách, nežli v biotopech
přirozeně nelesních. V Národním parku Podyjí můžeme rozlišit dva typy luk – louky
podmáčené a louky středně vlhké.
Podmáčené louky se vyskytují v nivách
a pramenných oblastech potoků ve vyšších
polohách. Složení rostlinstva je relativně
málo pestré, v porostech silně dominuje jen
pár druhů, další rostliny se vyskytují ojediněle. Traviny tohoto typu luk většinou patří
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mezi ostřice či jiné šáchorovité (ostřice trsnatá, ostřice štíhlá, ostřice banátská, skřípina lesní). V méně podmáčených porostech
se uplatní i některé trávy (lipnice obecná,
lipnice bahenní, psárka luční). Zpestřením
jsou výrazně kvetoucí širokolisté byliny, jako
je pcháč šedavý či zelinný, kohoutek luční,
tužebník jilmový a rdesno hadí kořen. Mokré
louky v Podyjí hostí i vzácné druhy. Z rostlinné říše lze uvést např. upolín evropský, jarvu
žilnatou, žluťuchu lesklou, ostřici Davallovu
nebo prstnatec májový. Domov zde nachází hraboš mokřadní, chřástal polní, slučka
malá, bekasina otavní či ohniváček celíkový.
Středně vlhké louky vznikly na propustných štěrkových terasách podél řeky Dyje.
Jsou využívané rozhodně již více než sto
let a jsou druhově velmi bohaté s vysokým
podílem nápadně kvetoucích širokolistých
bylin. Hojné jsou kopretina bílá, chrastavec
rolní, šalvěj luční, divizna rakouská, jetel
luční, zvonek rozkladitý, smolnička obecná, vzácněji lze potkat vstavač osmahlý, vos-

Podyjské louky jsou nebývale barevné
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Louky
kovku menší, mochnu bílou nebo kýchavici
černou. Některé louky zjara lemuje bohatý
porost sněženky podsněžníku. Na nižších
terasách, které bývají vlhčí, roste hojně pastinák obecný a kakost luční. Z trav převažuje
na tomto typu luk ovsík vyvýšený a kostřava
červená, ale lze nalézt i suchobytnější druhy,
jako je ovsíř pýřitý, sveřep vzpřímený nebo
různé druhy psinečků. Ovsíkové louky jsou
vyhledávaným biotopem hrabošíka podzemního, rejska obecného, ale zejména řady
druhů motýlů (okáč bojínkový, modrásek
tmavohnědý) a dalších bezobratlých (květopas vrbový). Ovsíkové trávníky vznikají i na
intenzivně kosených či hnojených plochách
nebo na nedávno zatravněných polích v Podyjí, ovšem jejich cesta k výše popsanému
druhovému bohatství je ještě velmi dlouhá. Zejména pravidelné přihnojování vede
k velkému ochuzení lučního společenstva.
Existence luk je přímo závislá na lidské
péči, konkrétně na každoročním kosení. Intenzivní kosení dvakrát i vícekrát do roka však
vede k ochuzování lučních společenstev.
Jestliže je celá louka pokosena během pár
hodin, dojde nejen k přímé likvidaci mnoha
živočichů zasažených mechanizací, ale navíc ti, kteří přežijí, se náhle nemají v nízkém
strništi kde ukrýt a stávají se snadnou obětí
predátorů. Pro zachování druhové pestrosti
je žádoucí kosit louky pouze jedenkrát ročně (výjimečně ve vlhčích polohách dvakrát),
v ideálním případě ručně. Není-li to možné, pak alespoň po částech s několikadenní
prodlevou, případně s ponecháním nepokosených částí. Tak mají citlivé druhy možnost
dokončit svůj vývoj (vysemenit se nebo se vylíhnout), případně se včas ukrýt před mechanizací do neošetřované části porostu. Souvislost mezi způsobem péče a druhovým
bohatstvím neplatí jen pro zemědělsky obhospodařované louky, ale pro všechny travní
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porosty. Pokud na rekreační zahradě či návesním trávníku zůstává při kosení malá plocha
stát, již po jedné či dvou sezónách lze pozorovat značný nárůst početnosti motýlů či barevných květů oživujících zeleň trávníku.
K ochuzování trávníků však vede i nedostatečná intenzita či nevhodný termín kosení a ponechávání pokosené hmoty na místě.
Není-li louka celý rok pokosena, kosí-li se
trávník každoročně pozdě (třeba až v srpnu)
nebo pokosená hmota zůstává ležet na louce, pak po několika málo letech získají převahu agresivní druhy bylin náročné na obsah
živin, jako je pcháč oset, třtina křovištní či
kopřiva dvoudomá. Barevné kvetoucí byliny
zmizí stejně jako velká část motýlů. Poskytneme-li ale takovému trávníku opět odpovídající péči (zejména je důležité důsledné
odstraňování biomasy), brzy se opět rozzáří
barvami a stane se loukou, která v letním dni
láká k procházce nebo odpočinku.
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Květokras vrbový svým nádherným zbarvením potvrzuje, že náleží mezi krasce
Populace mochny bílé rychle regenerovala po obnovení péče o střídavě vlhké
louky v 90. letech minulého století
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Vřesoviště
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Vřesoviště
Vznik vřesovišť lze datovat do doby vzdálené přes tisíc let zpět. Člověk odlesnil část
údolí Dyje a přilehlé plošiny na pravém břehu a pastvou dobytka dlouhodobě potlačoval opětovný návrat lesa. Během staleté
pastevní činnosti se na vřesovišti vytvořilo
velmi osobité společenstvo druhů, považovaných dnes za vzácné, mizející nebo jiným
způsobem ohrožené. Kromě významu pro
ochranu biodiverzity je třeba vyzdvihnout
i kulturně-historickou hodnotu vřesoviště
jako památníku dávné činnosti člověka.
Dnešní vřesoviště v Podyjí najdeme
v prostoru zhruba mezi Znojmem a Hnanicemi na celkové ploše asi 100 ha. Ještě před
II. světovou válkou byla celá plošina zhruba
mezi Sealsfieldovým kamenem a Papírenskými skalami pokrytá pestrou mozaikou
pastvin s vřesem, menších i větších hájů pa-
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řezin a neúrodných suchopárů. Ke zmenšení
plochy do dnešního rozsahu došlo po válce
zalesňováním pastvin akátem, borovicí, ale
i spontánní regenerací lesa. Toto zmenšení
souviselo zejména s výrazným omezením
pastvy u nás.
Ještě po válce se v prostoru Havranického nebo Popického vřesoviště plochy pastvin střídaly s drobnými políčky i vinicemi.
Na nich byly vždy sázeny ovocné stromy.
Dnes jsou tato políčka opuštěna a splývají
s vřesovištěm v podobě postagrárních lad.
Původní majitelé se o své pozemky přestali
buď úplně starat, nebo je prodali. Odlišit je
lze například podle přítomnosti přestárlých
ovocných dřevin nebo hustého náletu keřů
i stromů. Stejně tak na nich chybí vřes a „pravá“ stepní vegetace.
Co se týče živé přírody, komplex podyjských vřesovišť je pravděpodobně druhově nejbohatším biotopem Podyjí. Je to díky kombinaci řady faktorů. Kromě zmíněné

Mozaika vřesovišť a stepních trávníků patří k nejzajímavějším biotopům
Národního parku Podyjí
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Vřesoviště
dlouhé historie vývoje vřesovišť je rozhodující i poloha v teplé, suché oblasti nejzápadnějšího výběžku Panonské provincie.
Druhovou bohatost zvyšuje struktura reliéfu (skalky, balvany, kamenné snosy, úvozy)
a mozaika různých vývojových fází vřesoviště (holá místa v kontrastu s porosty přestárlého vřesu).
Jedná se o prastaré společenstvo drobných keříčků, trsnatých trav a rozvolněného porostu stromových dřevin. Kromě
vřesu obecného udává ráz společenstva
přítomnost dalších keříků – například kručinky chlupaté, kručinkovce poléhavého
nebo mateřídoušky časné. Porosty vyšších
křovin tvoří například skalník obecný, ptačí
zob nebo višeň křovitá. Z náletových dřevin
rostou na vřesovišti typicky břízy, borovice,
duby nebo jeřáby ptačí. Hlavní podíl společenstva tvoří trávy jako metlička křivolaká, kostřavy, tomka vonná nebo ovsíř luční, vzácněji i kavyl vláskovitý nebo Ivanův.
Z typických bylin můžeme zmínit například
pavinec horský, trávničku obecnou, lnici kručinkolistou nebo zahořanku žlutou. Asi nejznámějším druhem je koniklec velkokvětý,
kvetoucí v okolí Havraníků v tisících jedinců.
K ohroženým, mizejícím druhům patří vstavač kukačka nebo prstnatec bezový.
Symbolem ptačích druhů pastvin a vřesovišť je dudek chocholatý. Typicky se na
vřesovišti setkáme i se skřivanem lesním
nebo ťuhýkem obecným. Bohužel populace
tetřívka obecného, kterému až do počátku
20. století vyhovovala mozaika pastvin a výmladkových lesů, jsou již minulostí. Z bezobratlých živočichů si návštěvník nejsnáze
všimne denních motýlů. K vzácným, avšak
v Podyjí typickým druhům patří otakárek
ovocný, hnědásek květelový, okáč kostřavový nebo medyňkový. Rovnokřídlé zastupuje
například kobylka révová nebo naše největ-

2
3

ší kobylka sága. Z plazů natrefíme na všudypřítomnou ještěrku zelenou nebo užovku
hladkou.
Vřesoviště je příkladem prostředí, které
se neobejde bez lidských aktivit, jinak by se
rychle změnilo v les. Každý rok probíhá pastva vybraných částí vřesoviště ovcemi nebo
kozami, do budoucna je žádoucí i pastva
skotu a koní. Plochy zarůstající nadmíru náletem (růží, janovce, akátu, slivoní) jsou čas
od času ošetřovány výřezem dřevin. Lada
s porosty ovsíků a třtiny se kombinací sečení trávy a pastvy postupně mění na stepní
trávníky. K zajištění mozaikovitosti vřesoviště jsou maloplošně prováděna speciální
opatření jako vypalování stařiny nebo strhávání drnu trav i starého vřesu.
Asi nejpůsobivější je návštěva vřesoviště
v období plného květu jarních bylin (květen)
nebo za babího léta, kdy se můžeme těšit na
rozkvetlý vřes.
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Při troše štěstí je možné na výslunných místech narazit na užovku hladkou
Typickou rostlinou pastvin s dlouhou historií je vstavač kukačka
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Sady, terasy, vinice

Sady, terasy, vinice
Výhodné jižní svahy říčního kaňonu jsou
velmi strmé, proto bývaly upravovány do terasových stupňů. Zbytky agrárních teras lze
vystopovat proti proudu Dyje od Znojma až
po Lukov, nicméně většinu z nich již pohltil
les. Poslední zbytky původních terasových
sadů zůstaly v okolí Hradiště. V opuštěných
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Sady, terasy, vinice
Vzhledem k přívětivému klimatu bylo Podyjí
odnepaměti oblastí, kde se dařilo ovoci a vínu. Na okrajích vesnických plužin dosud zůstaly na styku polí a lesa zbytky dnes již nevyužívaných ovocných sadů. Dříve se v nich
sklízely třešně, švestky, jablka, špendlíky,
občas také hrušky, ořechy, nebo dokonce
moruše, mišpule, kdoule či fíky. Zachování
těchto lidmi vytvořených, ale dnes již neobdělávaných biotopů je velmi důležité pro
stav krajiny a biologickou rozmanitost.
V sadech s oblibou hnízdí strakapoud jižní, dudek chocholatý, ťuhýk obecný a další.
Na ovoci si rádi pochutnají kuna, jezevec,
plšík lískový, myšice křovinná, sojka, různí
brouci, motýli či blanokřídlí. Ovšem také
dřevo slouží jako potrava. Živí se jím larvy
často vzácných brouků (tesařík broskvoňový, květokras třešňový, potemníci, zlatohlávci).
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Plochou nevelké sady ležící v polích či na
okrajích lesů jsou často významným orientačním bodem či prvkem zvyšujícím estetickou hodnotu krajiny. Nejrozlehlejší plochou
starého sadu je třešňovka u Popické kaple.
Mnohé odrůdy ovoce, které v opuštěných sadech přežívají, se dnes již nepěstují.
Skrývají ovšem vlastnosti, které by mohly
být žádoucí pro nová šlechtění – odolnost
proti suchu či mrazu, vysoký obsah vitaminů
apod. Proto Správa NP Podyjí o staré sady
pečuje a založila malou ovocnou školku, kde
budou místní odrůdy množeny za účelem
návratu do krajiny. Mezi jabloněmi jsou na
Znojemsku časté odrůdy Landsberská reneta, Parména zlatá zimní nebo Panenské
české, z třešní tu roste Napoleonova chrupka, Znojemská kaštánka nebo Troprichterova. Dále pak hrušeň Avranšská, moruše bílá
i černá, významná je v Podyjí i silná populace mišpule německé. Jde o dřevinu historicky svázanou s oblastmi německého osídlení,
jejíž plody jsou jedlé až po přemrznutí.

Na Hradišťských terasách dodnes vykvétají staré ovocné stromy
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zahradách tu vznikl unikátní biotop s řadou
vzácných druhů. V trávnících roste třemdava
bílá, růže bedrníkolistá, koniklec luční český,
hvězdnice chlumní, rmen barvířský i mochna přímá. Skalní výchozy s mělkou půdou
vyhledává tolice nejmenší, zahořanka žlutá
nebo rozchodník bílý. Zajímavé je složení
dřevin – roste zde mnoho velmi starých mišpulí, vzácný dub pýřitý či jilm habrolistý. Ve
velkém počtu tu zplaněla višeň mahalebka,
která byla pro svou odolnost proti suchu
oblíbená jako podnož třešní. Nezvyklý typ
vegetace obsadilo unikátní společenstvo
živočichů. Daří se tu velmi vzácnému modrásku kozincovému a zejména modrásku rozchodníkovému, v zídkách skládaných z kamenů se ukrývá ještěrka zelená, v korunách
zpívá krutihlav obecný. Podobně pestrý biotop by mohl vzniknout po vyčištění dnes
zarostlých teras pod Novým Hrádkem.
Kdysi byly na terasách nejčastější vinice.
Z historických terasových vinic se dodnes
zachoval pouze Šobes v meandru u Devíti
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mlýnů. Technologie se sice změnila, nicméně šobeská vinice stále zůstává relativně maloplošnou kulturou, která zpestřuje
nabídku druhům otevřených biotopů. Na
východě ochranného pásma vzniklo koncem 20. století mnoho velkoplošných moderních vinic, které krajinu spíše ochuzují.
Mnohahektarové lány bez jediného stromu
či keře působí v krajině velmi jednotvárně
a pro drobné obratlovce či bezobratlé jsou
téměř pouští.
Naštěstí v posledních letech je již většina
podyjských vinic (drobných i velkoplošných)
obhospodařována v režimu integrované
produkce (se sníženým množstvím používaných chemikálií) a některé jsou na cestě
k ještě přísnějšímu ekologickému hospodaření. Negativní vliv velkoplošného vinohradnictví se tím nepatrně snižuje, nicméně
nezmizí. Proto je dobře, že i v této konkurenci zůstaly v ochranném pásmu také vinice
drobných hospodářů jako biotop vyhledávaný různými druhy plevelů, bezobratlých,
nebo ptáků. Zároveň je toto hospodaření
příkladem rozumného přístupu ke krajině,
který využívá místních zdrojů a většina produkce zůstává v místě. Ostatně co je lepší
relaxací, než se po slunném dni stráveném
na dyjských stráních zastavit v místním vinném sklepě a ochutnat sílu loňského slunce
ve víně ukrytou?
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Dudek chocholatý nejraději hnízdí v dutinách ovocných stromů
Vinice Šobes je velmi výraznou krajinnou dominantou
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Maloplošná zvláště chráněná území

Maloplošná zvláště chráněná území
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Fládnitzské vřesoviště
Kategorie: přírodní památka
Rozloha: 4,03 ha
Katastrální území: Hnanice
Datum vyhlášení: 12. 4. 2002
Lokalita se nachází asi 0,5 km severně od
obce Hnanice. Jedná se o typickou ostrovní
horu, tedy vypouklý pahorek tvořený odolnými horninami (biotitický granodiorit) Českého masivu, které jen obtížně zvětrávají,
a proto vystupují z okolního terénu. Přibližně do poloviny 20. století sloužilo toto vřesoviště jako obecní pastvina, místa s hlubší
půdou byla využívána jako drobná políčka.
V éře komunismu byl na části návrší, násilně
upraveném odstřelem, postaven objekt roty
Pohraniční stráže. Desetiletí nevyužívaný
komplex je v současnosti přestavován na vinařství. K současné přírodní památce by měl
být ještě přičleněn navazující svah přímo
nad obcí Hnanice, dnes součást stejnojmenné evropsky významné lokality.
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Fládnitzské vřesoviště je cenné výskytem
xerotermních travinobylinných společenstev se vzácnými druhy rostlin a živočichů
stepního charakteru. Kromě typických druhů podyjských vřesovišť, jako je vřes obecný, kručinka chlupatá nebo ostřice nízká,
patří k nejvýznačnějším zástupcům květeny
koniklec velkokvětý nebo vstavač kukačka
v červené i bílé formě.
Z živočichů stojí za zmínku například
soumračník proskurníkový nebo kobylka révová, typická svým krátkým, úsečným cvrkáním v pozdním létě. Velmi významný je zde
výskyt nejdelšího hada užovky stromové.
Stepní trávníky jsou občas přepásány
ovcemi. Bohužel na plochy ležící v minulosti
delší dobu ladem se rozšířila třtina křovištní,
jejíž porosty se jen obtížně tlumí sečením.
Porosty keřů zarůstající zejména bývalá políčka je nutné občas proředit citlivou probírkou. Zčásti byl již odtěžen porost nepůvodního akátu, který by měl být postupně
nahrazen řídkým listnatým hájem.

Horniny vystupující na povrch zvyšují pestrost stanoviště stepních trávníků  

Horáčkův kopeček
Kategorie: přírodní památka
Rozloha: 1,00 ha
Katastrální území: Popice u Znojma
Datum vyhlášení: 12. 4. 2002
Tento drobný granodioritový pahorek leží
poblíž severovýchodního okraje obce Popice. Téměř polovinu dnešního chráněného
území ještě po válce pokrývala kultivovaná
půda, řemenové parcely s ovocnými dřevinami, na jejichž místě dnes najdeme porosty
křovin nebo ovsíkové louky.
Nejcennější částí lokality jsou jižně orientované skalky s mělkou půdou a řídkým
porostem stepní povahy. Rostlinami se kopeček příliš neliší od okolních lokalit podobného charakteru, snad s jedinou výjimkou
– brzy zjara zde kvete nejbohatší podyjská
populace kosatce nízkého, patrně jediná
v ochranném pásmu Národního parku Podyjí. Za zmínku stojí i vzácnější topolovka
bledá.
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Z motýlů je zde možné v dubnu pozorovat
elegantního pestrokřídlece podražcového.
Stepní brouky zastupuje drobný krasec
Paracylindromorphus subuliformis žijící na
travách v nejteplejších oblastech České republiky nebo zlatohlávek uherský, zjištěný
v okrajových, ruderalizovaných částech s výskytem bodláků a ostropsů.
Lokalita je vzhledem ke své nepatrné rozloze nejcennějších částí náchylná k zarůstání. Dosavadní péče tedy spočívala zejména
v regulaci náletu dřevin (včetně trnovníku
akátu).

3

Horáčkův kopeček je nenápadnou lokalitou, která přesto zaslouží
pozornost návštěvníků
Na drobném pahorku nedaleko Popic lze najít bohatou populaci kosatce nízkého
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Maloplošná zvláště chráněná území

Maloplošná zvláště chráněná území

4

Horecký kopec
Kategorie: přírodní památka
Rozloha: 1,40 ha
Katastrální území: Hnanice
Datum vyhlášení: 12. 4. 2002
Podobně jako v případě předchozích území
má Horecký kopec charakter skalního výchozu, tentokrát v podobě dvojice drobných
pahorků. Zajímavostí je, že granit zde vystupuje na povrch ve formě zaoblených žokovitých balvanů. Okrajové partie jsou tvořeny
neogenními písky a štěrky. Výchozy s mělkou
a neúrodnou půdou jako jediné odolávaly
činnosti člověka a patrně sloužily jen jako
pastviny, zatímco sníženiny s hlubší půdou
a části svahu byly zkultivovány do úzkých políček, včetně teras. Na severozápadním svahu
se nachází drobný lesík složený z dubů, ořešáků, švestek a keřového patra. Donedávna
většinu svahu pokrývala akátina. Na jednom
z pahorků roste i několik jedinců dubů let-

4

5

ních, jejichž pokroucené siluety dokreslují
ráz lokality.
Z pohledu květeny je Horecký kopec široko daleko nejbohatší lokalitou hvězdnice
zlatovlásku, která zde dominuje v pozdním
létě. Významný je i vzácný výskyt máku bělokvětého jihomoravského. Na svahu s porostem dřevin rostou desítky kusů lilie zlatohlavé. Hmyz je zastoupen řadou teplomilných
druhů. V porostech kakostu krvavého se zde
velmi hojně vyskytuje vzácný krasec Habroloma nanum. Zachovalost stepních trávníků
dokazuje i výskyt okáče kostřavového. Na
jaře lze zaslechnout typický zpěv slavíka
obecného nebo skřivana lesního.
Péče Správy Národního parku Podyjí
o tuto lokalitu spočívá v občasné likvidaci
náletových dřevin a pastvě trávníků. Porost
trnovníku akátu je postupně převáděn na
listnatý háj domácích dřevin. Vysokému potenciálu lokality nahrává i fakt, že je součástí
rozsáhlejšího komplexu dalších cenných lokalit navazujících na vlastní národní park.

Solitérní duby působí nejen estetickým dojmem, ale přitahují i řadu druhů hmyzu

Mašovická střelnice
Kategorie: přírodní památka (návrh)
Rozloha: cca 80 ha
Katastrální území: Mašovice u Znojma
Datum vyhlášení: dosud nevyhlášeno
Mašovická střelnice je největší a bezpochyby nejvýznamnější z lokalit připravovaných
k územní ochraně. Jde o rozsáhlý komplex
travnatých biotopů na ploše bývalého vojenského cvičiště založeného krátce po válce
na orné půdě.
Když koncem 90. let vojáci střelnici opustili, zbyl po nich nejen nepořádek všeho druhu,
ale především z pohledu přírodovědce území nepřeberné pestrosti. Pohyb těžké techniky nejenže bránil zarůstání lokality náletem
dřevin, ale vytvářel i nejrůznější narušované
plošky (vyjeté koleje, pojezdové dráhy, zákopy, valy aj.), které přispívaly k mnohem větší
druhové diverzitě. Měly zásadní význam pro
druhy raných sukcesních stádií, které bohužel dnes již nově nevznikají.

5
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Travnaté porosty jsou sečeny zemědělci
pro kvalitní seno, některé plochy jsou udržovány pastvou ovcí. Místní luční směs patří
k nejbohatším v Podyjí, ačkoli např. ve srovnání s údolními loukami prastaré historie
se jedná o společenstvo vzniklé během pár
desítek let. Střelnice je nádhernou ukázkou
toho, jak dokáže krajina postupem času regenerovat do přírodě blízké podoby, která je
navíc slučitelná s rozumným hospodářským
využíváním.
Čas od času je nutné pohyb vojenské
techniky nahradit probírkou náletových dřevin nebo umělým rozrušováním drnu. Cílem je zachovat mozaikovité rozptýlení keřů
po ploše, aby i nadále v nich mohli hnízdit
vzácní ptáci jako pěnice vlašská nebo ťuhýk
obecný. Místa po vyřezaném náletu bleskově
obsazuje ohrožená orchidej vemeník zelenavý. Počtem denních motýlů se střelnice řadí
mezi nejbohatší lokality Česka. Většina motýlů se zde navíc vyskytuje v neobyčejně bohatých populacích. Za zmínku stojí například
modrásek lesní nebo hnědásek podunajský.

Kombinací seče trávy a pastvy se daří udržovat mozaiku různých typů trávníků
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Charakteristika obcí

1

Charakteristika obcí
Obce v ochranném pásmu Národního parku
Podyjí jsou dokladem původní intenzívně
využívané kulturní krajiny, kterou tato oblast
v minulosti až do roku 1945 byla. Uzavřením
hranic s Rakouskem a vybudováním železné opony byla zpřetrhána kontinuita vývoje
a bohaté kulturní a hospodářské styky se
sousední dolnorakouskou oblastí. Naštěstí
však zůstaly zachovány cenné soubory vesnické architektury s množstvím hodnotných
staveb se specifickými prvky, které jsou již
ve vnitrozemí většinou nenávratně zničeny
a které jsou dokladem životního stylu našich předků, jejich řemeslné zručnosti, přirozeného vkusu a pochopení přírody.
Harmonický soulad starých vesnic s krajinou spočíval především v jejich citlivém
osazení v terénu, v jednotné hladině a barevnosti střech, přírodních materiálech použitých na stavbách, v bohatství vysoké stro-

mové zeleně v zahradách a sadech a bezpochyby i v jejich propojení s okolní krajinou
sítí polních cest, lemovaných alejemi vysokých, převážně ovocných stromů.
Území Národního parku Podyjí a jeho
ochranného pásma se nachází na rozhranní dvou odlišných sídelních oblastí. Jedná
se o území staré slovanské sídelní oblasti
v Dyjskosvrateckém úvalu a oblasti Českomoravské vysočiny, která byla kolonizována
později.
Z urbanistického hlediska jsou na území
ochranného pásma parku zastoupeny dva
typy vesnic. Pro obce Hnanice, Havraníky,
Popice, Konice, Hradiště, Mašovice, Čížov,
Lesnou a městys Lukov je typická tzv. nížinná struktura s ulicovým typem vesnice,
jejichž historické jádro tvoří dlouhá ulicová
náves, obestavěná tradičními venkovskými
usedlostmi. V obcích Podmolí, Horní Břečkov
a Onšov je výrazněji zastoupen návesní půdorysný typ vesnice, kdy zástavba je koncipována kolem širokého návesního prostoru.

< Kostel sv. Jakuba Staršího v Konicích při pohledu přes obec Popice
1 Zástavbu usedlostí v Popicích ohraničuje prstenec  zahrad, vinohradů
a sadů se vzrostlými ovocnými stromy

Charakteristika obcí
Oblast středního Podyjí spadá do oblasti
výskytu tzv. jihomoravského domu, což je
jedna z variant hliněného a kamenného nížinného domu podunajského typu, charakteristického pro nížinnou kulturu Pomoraví.
Vranovsko a Bítovsko zasahuje do oblasti
vlivu podhoráckého a horáckého domu charakteristického pro kulturu horskou v oblasti
Vysočiny.
Usedlosti se skládaly z objektů bydlení,
chlévů, drobných kolen a stodol. Uspořádání
objektů záleželo na potřebách hospodáře.
Pravidlem bývalo to, že objekty pro bydlení
byly situovány do veřejného prostoru ulic
a návsí a stodoly do zadních částí pozemku
směrem k záhumení. Uspořádání záhumenních stodol vesnických usedlostí umožňovalo obhospodařování plužin v záhumení.
Tradiční dům v Podyjí měl trojdílné uspořádání – obdélníkový půdorys domu byl rozdělen na tři díly. Uprostřed domu byla síň,
u jedné štítové strany jizba a u druhé komora. Dům na první pohled zaujme svou výraznou barevností a bohatou zdobností fasády. Nejčastěji býval vyzděn z hlíny, později
z cihel. Měl výrazný obdélníkový půdorys
zastřešený sedlovou, valbovou nebo polovalbovou střechou o sklonu 38–45°. Nejstarší střešní krytinou byly došky vyráběné
z žitné slámy nebo rákosu. S přechodem na
technologii zdění se začaly používat pálené
střešní krytiny (bobrovky), které se dochovaly dodnes. Typickým prvkem pro oblast
Znojemska je i způsob kladení okrajových
řad bobrovek do vápenné malty. Toto bílé
orámování šikmých hřebenů střech vytvářelo jakýsi ozdobný zubořez, který se uplatňoval i v dálkových pohledech na sídla. Fasády
jednotlivých objektů bývaly zdobené podle
finančních možností stavebníků. Najdeme
zde pozůstatky fasád nejjednodušších forem bez ozdob, přes plastické členění jed-
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2

noduchého charakteru až po bohatě zdobené objekty s rustikovým nárožím, profilovanými římsami a pilastry s hlavicemi. Výrazným architektonickým prvkem ve fasádách
domů bývaly okenní a vratové otvory, které
se vyznačovaly výraznou barevností a zdobením pomocí plastických, profilovaných
šambrán. Vrata s rovným nebo zaklenutým
nadpražím bývala směrem do ulice bohatě
zdobena pomocí prken kladených většinou
svisle, vodorovně, ale také šikmo. Různým
kladením byly vytvářeny nejrůznější dekorativní vzory.
Dodnes dochovaná bohatě zdobená
uliční průčelí obytných částí usedlostí a specifické stavební soubory stodol se výrazně
podílejí na celkovém obrazu sídla.

3

Štítově orientované usedlosti v obci Lukov mají vysokou
architektonickou hodnotu
Siluety stodol v záhumení dotvářejí krajinný ráz obce Mašovice
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Obce

Čížov

1

Hnanice

Poloha: západní část NP Podyjí, jediná obec
ležící uvnitř národního parku
První zmínka: 1323
Počet obyvatel: 72 (2011)

Poloha: jihovýchodní okraj NP Podyjí,
při státní hranici s Rakouskem
První zmínka: 1201
Počet obyvatel: 323 (2010)

Historické jádro obce tvoří ulicová náves orientovaná
ve směru JZ – SV. Ve středu obce se nachází kaple Panny
Marie Bolestné z roku 1756. Čížov je obcí s nenarušenou
urbanistickou strukturou, a to včetně záhumenní části.
Vidět zde můžeme objekty s dobře dochovaným architektonickým výrazem fasád. Typické jsou kamenné zdi,
lemující zářezy cest. Obec patří k nejpůvabnějším v regionu Národního parku Podyjí.
Na jižním okraji Čížova je budova Návštěvnického
střediska Správy NP Podyjí a zbytky tzv. železné opony.
Obec je vhodným startovním místem na výlety do rakouského Hardeggu, na malebnou Pašeráckou stezku
s celou řadou skalních útvarů a výhledů do údolí Dyje
a k Obelisku nad Ledovými slujemi.

Historické jádro obce má tvar nepravidelného obdélníku s jednou hlavní ulicí a původně se dvěma malými náměstími. Dominantou obce je pozdně románský
kostel sv. Wolfganga se studánkou uvnitř kostela. Velmi
významnou součásti obce je sklepní ulička v jižní části.
V obci můžeme vidět 19 památkově chráněných sakrálních objektů, zachovalé lidové stavby i dvoupodlažní objekty na návsi, které dokládají historický význam
obce. Obec je ze všech stran obklopena vinicemi, částečně i vřesovištěm.
Hnanice jsou ideálním výchozím bodem na poutní
místo Heiliger Stein na území Rakouska, na Havranické
vřesoviště, jakož i k řece Dyji do oblasti Devíti mlýnů.

Havraníky

Poloha: centrální část NP Podyjí
První zmínka: 1323
Počet obyvatel: 201 (2011)

Historické jádro obce, kde se nachází kostel sv. Linharta z 1. pol. 19. století, tvoří široká svažitá náves ve směru SZ – JV se souvislou zástavbou převážně okapově
orientovaných objektů, které jsou charakteristické svou
výstavností. Výjimečně zachovalá je záhumenní část
s původními stodolami po obou stranách historického
jádra. V dolní části obce najdeme vinné sklepy, dnes již
téměř bez lisoven. V severní části obce je historické jádro doplněné hodnotnými sakrálními objekty.
Z obce lze uskutečnit výlety na znojemská vřesoviště, Sealsfieldův kámen či k řece Dyji do oblasti Devíti
mlýnů.
2

V Čížově nalezneme v záhumenní typické kamenné ploty
Pohled na centrum Havraníků je krásný z kterékoliv světové strany

3

Horní Břečkov

Poloha: jihovýchodní okraj NP Podyjí,
obec na okraji pásu znojemských vřesovišť
První zmínka: 1269
Počet obyvatel: 345 (2010)

1
2

Obce

Obec Horní Břečkov je sídlo návesního typu se souvislou
zástavbou s převážně okapově orientovanými objekty.
Jádrem obce je trojúhelníková náves zužující se směrem
k Lukovu s budovou fary a kostelem sv. Linharta z roku
1356, který byl později stavebně upraven. Převládají zde
zemědělské usedlosti. Původní urbanistická struktura
zůstala z větší části zachována.
Horní Břečkov je vhodnou vstupní branou do rozlehlých partií NP Podyjí. Silnicí je propojen se svou místní
částí Čížov, odkud pokračuje frekventovaná stezka pro
pěší a cyklisty do rakouského Hardeggu a Národního
parku Thayatal. Ze samotného Horního Břečkova lze
uskutečnit vycházky do údolí Klaperova potoka a dále
k Lukovu nebo Lesné.

3
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4

Kostel sv. Wolfganga v Hnanicích je jednou z nejcennějších památek
celého Znojemska
Centrum Horního Břečkova se nachází v blízkosti kostela sv. Linharta
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Obce

Hradiště

5

Lesná

Poloha: východní část NP Podyjí,
součást města Znojma
První zmínka: 1061
Počet obyvatel: 361 (2011)

Poloha: západní část NP Podyjí, nejvýše položená
obec v regionu národního parku
První zmínka: 1794
Počet obyvatel: 253 (2010)

Původně velkomoravské výšinné hradiště s velkou kumulací historických památek. Nejvýznamnější jsou kostel sv. Hippolita, klášter Křížovníků s červenou hvězdou,
kaple sv. Eliáše a křížová cesta do údolí Gránického potoka. Hradiště je významnou archeologickou lokalitou
s nálezy z období starší doby kamenné i období Velkomoravské říše.
Hradiště je jedním z nejvýznamnějších turistických
cílů regionu Podyjí již samo o sobě. Existuje zde celá
řada atraktivních vyhlídek do údolí řeky Dyje a na město
Znojmo. Po turistické značce pro pěší lze uskutečnit výlety na Hradišťské terasy, nebo na poněkud vzdálenější
vyhlídku Králův stolec či do Gránického údolí.

Obec Lesná byla ve srovnání s okolními sídly založena
velmi pozdě na severním okraji bývalého vranovského
panství. Jádro Lesné je tvořeno širokou ulicovou návsí se
sevřenou zástavbou selských usedlostí. Původní půdorys
obce je velmi dobře zachován stejně jako velké množství
historicky cenných objektů lidového stavitelství s bohatě
zdobenými barevnými průčelími. Objekty Muzea motocyklů a bývalý větrný mlýn přestavěný na restauraci jsou
vyhledávanými objekty z hlediska cestovního ruchu.
Z Lesné vedou turistické cesty jižním směrem do
území NP Podyjí, navštěvovanými cíli jsou zejména údolí
Klaperova potoka, lovecký letohrádek Lusthaus a Obelisk nad Ledovými slujemi.

Konice

6

5
6

Obce

Lukov

Poloha: východní část NP Podyjí,
část města Znojma na okraji znojemských vřesovišť
První zmínka: 1302
Počet obyvatel: 340 (2011)

Poloha: centrální část NP Podyjí,
sídlo se statutem městyse
První zmínka: 1190
Počet obyvatel: 259 (2010)

Pro Konice je typická širší svažitá ulicová náves orientovaná ve směru SZ – JV se souvislou zástavbou okapově
orientovaných zemědělských usedlostí, na které na severu navazuje domkářská zástavba. Dominantou obce
je novogotický kostel sv. Jakuba Staršího z roku 1909.
V obci se nachází množství památkově chráněných objektů, především sakrálních. Výjimečně je zachováno jižní záhumení se zahloubenými vinnými sklepy. Obec je
obklopena vřesovišti, vinicemi a poli.
Slouží jako ideální výchozí místo do východní části
NP Podyjí, především pak na znojemská vřesoviště včetně Kraví hory, do Trauznického údolí, ke Znojemské přehradě a na Sealsfieldův kámen.

Městys je tvořen dvěma částmi, a to starším Lukovem
a dříve samostatnou osadou Nová Ves založenou až
v roce 1798. Pro Lukov je charakteristická široká náves
orientovaná ve směru S – J. Náves je tvořena typickými
zemědělskými usedlostmi, má výjimečné urbanistické
kvality a dominuje jí kostel sv. Jiljí. Zástavba Nové Vsi je
rozptýlená a soustředěná kolem původního církevního
velkostatku. Součástí celého sídla je větší počet cenných
objektů lidového stavitelství a řada sakrálních památek.
Zajímavý je i objekt bývalého pranýře v těsném sousedství kostela datovaný rokem 1609.
Lukov je výchozím místem pro návštěvu Nového Hrádku, romantické zříceniny v samotném srdci NP Podyjí.

Do centra Hradiště se vstupuje historickou branou
Malebná vesnická zástavba v sousedství kostela sv. Jakuba Staršího v Konicích
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Na hlavní ulici v Lesné můžeme vidět celou řadu krásných domů
V Lukově stojí dosud na návsi bývalý pranýř z roku 1609
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Obce

Mašovice

9

Onšov

Poloha: centrální část NP Podyjí,
jediná obec ležící mimo území bývalých Sudet
První zmínka: 1131
Počet obyvatel: 476 (2010)

Poloha: západní část NP Podyjí, nejmenší samostatná
obec ochranného pásma NP Podyjí
První zmínka: 1323
Počet obyvatel: 75 (2010)

Obec Mašovice je po Vranovu nad Dyjí druhým nejlidnatějším sídlem ochranného pásma NP Podyjí. Historické
jádro Mašovic tvoří svažitá pravoúhle zatočená náves
s tradičními zemědělskými usedlostmi. Dominantními
budovami obce jsou zejména kostel sv. Jana Křtitele
a dvoupodlažní budova školy a fary. Nová zástavba rodinných domů je situována na SV obce do lokality Písečné.
Přírodovědecky i rekreačně velmi zajímavý areál bývalé Mašovické střelnice navazuje bezprostředně na jižní okraj obce. Kromě střelnice jsou dalšími výletními cíli
snadno dosažitelnými z Mašovic údolí Mločího potoka
s Andělským mlýnem a vyhlídka Králův stolec nad Znojemskou přehradou.

Onšov je velmi malebné drobnější sídlo při SZ okraji
ochranného pásma NP Podyjí. Historické jádro tvoří nepravidelná trojúhelníková náves s rybníkem a barokní
kaplí sv. Anny. Souvislá zástavba zemědělských usedlostí má převážně štítovou orientaci. Historický půdorys
obce zůstal převážně zachovalý. Pro Onšov jsou typické
kamenné domy, stodoly a tarasy s tyčkovými dřevenými
ploty.
Obec není spojena turistickými stezkami s územím
vlastního NP Podyjí. Leží však na tzv. Claryho stezce, po
které lze navštívit některé drobné historické památky
ochranného pásma, zejména Mniszkův a Claryho kříž
s velmi atraktivními výhledy na zámek Vranov nad Dyjí
a Vranovskou přehradu.

Nový Šaldorf – Sedlešovice

Poloha: centrální část NP Podyjí
První zmínka: 1190
Počet obyvatel: 156 (2010)

Obec Nový Šaldorf  –  Sedlešovice je významnou vinařskou obcí v sousedství Znojma. Nemá žádné dochované historické jádro ani významné památky. Její význam
spočíval vždy především v pěstování a výrobě vína. Tomu
odpovídá i současná podoba obce, za jehož centrum lze
považovat velké trojúhelníkové prostranství v Novém
Šaldorfu při silnici na Havraníky s areálem vinných sklípků a s dominantou vinného lisu vedle silnice.
Nový Šaldorf  –  Sedlešovice jako centrum vinných
sklípků je vyhledávaným turistickým cílem. Je dobrým
výchozím místem k procházkám podle Dyje a k Louckému klášteru. Dále i pro výlety do východní části NP Podyjí, zejména do oblasti znojemských vřesovišť.

9 Nejhezčí pohled na Mašovice bývá na jaře v období kvetoucích stromů
10 V Novém Šaldorfu nalezneme spoustu vinných sklepů  

11

Podmolí

Poloha: východní část NP Podyjí,
území obce již mimo ochranné pásmo NP Podyjí
První zmínka: 1190
Počet obyvatel: 1226 (2010)

10

Obce
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Základ historického jádra Podmolí tvoří trojúhelníková
náves, v jejímž centru stojí barokní kaple Panny Marie
Bolestné. Půdorysná stopa i prostorová struktura obce
jsou poměrně zachovalé. Historické jádro je tvořeno tradičními zemědělskými usedlostmi. Malebná domkářská
zástavba je soustředěna na J obce při Žlebském potoce.
U řady staveb v obci zůstaly zachovány původní velmi
cenné detaily, např. řezbářsky ztvárněná vrata.
Podmolí je ideálním nástupním místem k celé řadě
výletních cílů NP Podyjí. Z Podmolí vede údolím Žlebského potoka krásná lesní cesta na Nový Hrádek. Směrem na JV pak lze dojít k vyhlídce Železné schody nad
údolím Dyje či k unikátní vinici Šobes.
12

11 Centrum Onšova je tvořeno kaplí sv. Anny, návsí a rybníkem
12 Z centra Podmolí vede jedna z nejhezčích turistických cest na zříceninu
Nového Hrádku
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Obce

Podmyče

13

Obce / Město Znojmo

Vranov nad Dyjí

Poloha: západní část NP Podyjí,
území obce již mimo ochranné pásmo NP Podyjí
První zmínka: 1323
Počet obyvatel: 95 (2010)

Poloha: západní část NP Podyjí,
největší sídlo ochranného pásma parku
První zmínka: 1100
Počet obyvatel: 846 (2010)

Podmyče jsou jednou z nejmenších obcí v regionu NP
Podyjí. Jedná se o ulicový typ obce s rozšířenou návsí
bez výraznějších výškových dominant. Nejvýznamnější kulturní památkou je kaple sv. Markéty v samotném
centru obce. Kromě toho jsou zde zachována některá
tradiční zemědělská stavení využívaná z velké části jako
rekreační objekty.
Podmyče leží na pěší turistické stezce, kterou lze využít k výletům k Vranovskému zámku, anebo k romantickému kamennému mostu v Junáckém údolí. Opačným směrem lze pěšky nebo na kole uskutečnit výlety
k atraktivním cílům Dolního Rakouska – do obcí Felling
či Hardegg a na zámek Riegersburg.

Dominantou Vranova nad Dyjí je stejnojmenný zámek
na skalním srázu nad řekou Dyjí. Z ostatních památek
je nutno jmenovat kostel Nanebevzetí Panny Marie ze
13. století, faru, morový sloup na náměstí z roku 1716, či
některé mladší romantické stavby nacházející se v bezprostředním okolí Vranova – např. Mniszkův či Claryho
kříž nebo Feliciinu studánku.
Vranov nad Dyjí se svým zámkem a nedalekou přehradou je po Znojmě nejvíce navštěvovaným místem
znojemského regionu. Ze samotného městyse lze uskutečnit celou řadu výletů po značených turistických cestách v bezprostředním okolí zámku či ke vzdálenějším
cílům – údolí Dyje pod Vranovem, Obelisk nad Ledovými slujemi, Hardegg či Riegersburg v Dolním Rakousku.

Popice

Znojmo

Poloha: východní část NP Podyjí, část města Znojma na
okraji znojemských vřesovišť
První zmínka: 1252
Počet obyvatel: 178 (2011)
Jedno z nejzachovalejších sídel v regionu NP Podyjí,
dlouhodobě navrhované jako vesnická památková
zóna. Ulicová náves s kostelem sv. Zikmunda a farou je
orientovaná ve směru SZ – JV. Historické jádro je tvořeno selskými statky. Výjimečně zachovalé jsou sklepní
uličky. Několik vinných sklepů bylo dokonce prohlášeno kulturními památkami. Kaple Panny Marie Bolestné
stojí v těsném sousedství obce na okraji vřesoviště.
Popice jsou zároveň vhodným výchozím místem
k celé řadě výletů na znojemská vřesoviště, stejně atraktivním cílem dosažitelným z Popic je vyhlídka Sealsfieldův kámen nad řekou Dyjí.
14

13 O malebných zákoutích obce Podmyče mnoho turistů dosud neví
14 Mezi starými stodolami v Popicích lze najít mnoho krásných míst

15
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Východní vstupní branou do Národního parku Podyjí je
starobylé město Znojmo (něm. Znaim). U Znojma řeka
Dyje opouští hluboký kaňon mezi posledními výběžky
Českomoravské vysočiny a vtéká do rovinatých plání
Dyjsko-svrateckého úvalu. Členitost terénu utvářela
i dnešní tvář Znojma. Nejvýše položená a také nejstarší část Znojma – Hradiště sv. Hippolyta – je důmyslně
situovaná na ostrožně sevřené ze tří stran údolím Dyje,
Gránického a Pivovarského potoka, zatímco středověké město Znojmo s hradem využilo prostornější svažitou pláň na protější straně Gránického údolí, odkud se
mohlo v novověku dále rozšiřovat. Dnes žije ve znojemské sídelní aglomeraci přes 40 tisíc obyvatel, v republikovém porovnání se tedy jedná o středně velké město.
Architektonická tvář Znojma však vypovídá o tom, že
postavení města v minulosti bylo mnohem významnější než dnes.

1

15 Siluetu Vranova nad Dyjí vytváří především dominanta zámku vysoko nad řekou
1 Kapucínský kostel sv. Jana Křtitele na Masarykově (Dolním) náměstí  ve Znojmě.
V pozadí stojí  tzv. Vlkova věž
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Město Znojmo

2

Již v 9. století patřilo Znojmo (Hradiště)
k nejpevnějším hradiskům Velkomoravské
říše na její západní hranici a také k prvním
místům, kde se na Moravě uchytilo křesťanství. Po připojení Moravy k přemyslovským
Čechám v 11. století se ze Znojma stalo
vedle Olomouce a Brna jedno ze tří hlavních správních center země a sídlo údělných
knížat z rodu Přemyslovců. Kolem roku 1100
se správní centrum přesunulo z Hradiště
sv. Hippolyta na nový znojemský hrad, kde
byla vybudována reprezentativní románská
rotunda Panny Marie a sv. Kateřiny s výjimečnou obrazovou výzdobou. Ta mistrným
a ojedinělým způsobem prezentuje ideově-politický program znojemských Přemyslovců a zdůrazňuje jejich nárok na vládu
v Praze. Jediným znojemským knížetem,
kterému se tohoto cíle podařilo dosáhnout,
byl na sklonku 12. století Konrád Ota, jenž
také založil premonstrátské opatství v Louce
pod Znojmem (1190). Strategický význam
Znojma v zahraniční politice moravského

2

markraběte Vladislava Jindřicha a českého
krále Přemysla Otakara I. byl hlavním důvodem vysazení velkého královského města
na pláni před hradem (1222–1226). Jako
největší pevnost na pomezí jižní Moravy
a Dolních Rakous bylo Znojmo obdařeno
mnoha privilegii. Ekonomickou prosperitu městu zajistila důležitá obchodní stezka
z Vídně do Jihlavy a Prahy a také příchod
vyspělých rolníků, řemeslníků a obchodníků
z německého Podunají, kteří se zde trvale
usadili. O duchovní život měšťanů se staraly
dva farní chrámy a tři řeholní instituce. Staré
znojemské proboštství u sv. Hippolyta bylo
darováno křižovníkům s červenou hvězdou.
Časté požáry a války sice město v jeho počátcích dosti ničily, gotická vrstva je však ve
městě stále více než patrná (chrám sv. Mikuláše, svatováclavská kaple, špitální kostel
sv. Alžběty, presbytáře chrámu sv. Michala
a baziliky sv. Václava v Louce). Perlou znojemské pozdní gotiky je nepřehlédnutelná
dominanta města – radniční věž.

Historická silueta Znojmo z vřesoviště Kraví hory. Zleva: chrám sv. Mikuláše,
radniční věž a dominikánský kostel sv. Kříže
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Město Znojmo
Přesnější obrázek o podobě prosperujícího města na sklonku středověku a v počátcích novověku si můžeme udělat na základě husté sítě měšťanských domů z 15.
až 16. století. Pozdní gotika a renesance
se tu předvádí v míře, která nemá v českých zemích takřka obdoby. Tento slibný
vývoj dramaticky ukončila třicetiletá válka
(1618–1648) s četnými rekvizicemi císařských vojsk a švédským rabováním. Znojmu
trvalo téměř sto let, než se z této pohromy
zcela vzpamatovalo. Rekatolizace do města
přivedla jezuity a kapucíny a velkou úlohu sehrálo barokní umění (dominikánský
klášter s kostelem sv. Kříže, mohutná, leč
nedokončená přestavba louckého kláštera,
přestavba hradišťského proboštství s kostelíky sv. Hippolyta a sv. Antonína, kapucínský
klášter s kostelem sv. Jana Křtitele, loď chrámu sv. Michala, desítky drobných plastik
světců ve znojemských ulicích).
První slezská válka (1742) naplno ukázala, že Znojmo již není schopno obstát jako
pevnost. Hradby se staly nepotřebnými a již
za napoleonských válek začaly být částečně
bořeny. Velká bitva u Znojma v létě 1809,
ve které se naše vojska bránila císaři Napoleonovi, naštěstí město nezdevastovala.
S příchodem dlouhého míru (1815) se Znojmo plně otevřelo do svého předpolí – byly
zakládány veřejné parky, říční lázně a také
první továrny. Hlavní rozmach znojemského průmyslu však přišel teprve v souvislosti
s výstavbou železnice (1870). Znojemská
radnice tehdy vytyčila nadčasový plán rozšíření města, platící v mnoha ohledech dodnes. Znojmo se stalo v celé střední Evropě
pojmem pro výrobu znamenitých nakládaných okurek a pěstování vinné révy a ovoce.
Éru pokroku však ve 20. století zadusila
vzedmutá vlna nacionalismu a militarismu.
A to s trvalými následky. Dvě světové války,

3
4

3

pád monarchie, tragický konec česko-německého soužití ve městě a dlouhé dekády
komunistické totality s ostnatým drátem
železné opony za humny učinily ze Znojma
provinční město na okraji zájmu Československé republiky, na okraji zájmu velkého
světa. Státem řízená ekonomika dala vzniknout velkým průmyslovým podnikům, nevzhledným panelovým sídlištím a pokřivenému urbanismu.
Dnes po dvaadvaceti letech znovubudování demokracie se Znojmo snaží navázat na
pozitiva svého někdejšího vývoje a rozvíjet
přeshraniční spolupráci a nabídky pro cestovní ruch. Znojmo je centrem širokého spádového regionu jihozápadní Moravy, sídlí
zde správní úřady a okresní soud. Znojmo
je také městem památek a kultury (hudební festivaly, Znojemské historické vinobraní,
Městské divadlo, Jihomoravské muzeum).

4

Nad Dyjskou čtvrtí s Muzeem motorismu se majestátně vypíná znojemský hrad
Pohled ze znojemského hradu na chrám sv. Mikuláše a svatováclavskou kapli
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Hrady a zámky

Hardegg

Nový Hrádek

Z pestré záplavy domků nejmenšího rakouského městečka Hardegg vyrůstá mohutné zdivo
hradu stejného jména. Na první pohled je nápadná strategicky výhodná poloha meandru
1
říčky Fugnitz nad soutokem s Dyjí. Původní
dřevěné opevnění z 10. století bylo o 200 let
později nahrazeno kamenným hradem. Dvě hranolové věže opatřené cimbuřím, spolu se
dvěma kaplemi napovídají, že hrad byl na sklonku 14. století stavebně rozdělen na dvě části.
Daleko vysunutý parkán, chráněný samostatně stojící věží, navazoval na rozsáhlé městské
opevnění.
Roku 1481 vymírá rod pánů Maidburg – Hardegg, jehož příslušníci byli mimo jiné vysoce
postavení dvořané císaře Karla IV. Po požáru v roce 1506 je hrad novými majiteli rozsáhle
přestavěn, ale v roce 1745 je natolik poničen zemětřesením, že je obyvatelům městečka povoleno rozebírat hradby na stavební kámen. Teprve roku 1878 byla Janem Karlem von Khevenhüller zahájena částečná rekonstrukce jihovýchodní části hradu s úmyslem vybudovat
zde památník svému veliteli – císaři Maxmiliánu Mexickému. Kolekce zbraní a upomínkových
předmětů však padla z velké části za oběť událostem po II. světové válce. Dnešní majitel hradu hrabě Gotthard Pilati, sídlící v nedalekém zámku Riegesburg, hrad zpřístupnil veřejnosti.

Kaja

Hrad Hardegg  je vystavěn pod úrovní hrany dyjského kaňonu
Absolutní ticho a studené paprsky zimního slunce – okamžik, kdy je hrad Kaja
nejkrásnější

Teprve pozorný pohled odhalí, že na úzkém hřebeni se mezi stromy ukrývá neobvyklá pevnostní stavba – dva ovály mohutných kamenných
zdí vložených centricky do sebe. Pro fortifikaci
3
meandru Ostroh, osídleného již v mladší době
kamenné, použil roku 1358 markrabě Jan Jindřich Lucemburský koncepci plášťové, až 13 metrů vysoké oválné zdi obehnané parkánem.
Za husitských válek patřil hrad spolu se sousední pevností Kaja Etzingerům. Ti hrad rozšířili
a vystavěli předsunutou válcovou věž, která se později stala základem tzv. předního hradu.
Mezníkem ve stavebním vývoji Nového Hrádku je třicetiletá válka, během níž byl v roce
1645 dobyt a pobořen Švédy. Starší část zůstala zříceninou, přední hrad byl však využíván
majiteli vranovského panství jako letní lovecké sídlo. Po vzniku Československa byl zkonfiskován a předán Klubu českých turistů, kteří v přední části hradu zřídili noclehárnu. Vznik pohraničního pásma po r. 1951 zamezil další lidské činnosti a tak je dnes areál Nového Hrádku
jako součást I. zóny národního parku domovem mnoha vzácných druhů rostlin a živočichů.
Hrad je provozován Správou Státního zámku Vranov, která citlivým způsobem vybudovala
na střeše předního hradu terasu s překrásným výhledem do krajiny Podyjí.

Vranov nad Dyjí

Na rozdíl od jiných hradů v Podyjí se silueta
staré pevnosti Kaja nezrcadlí v hladině řeky, ale
je ukryta v lesích na jedné z ostrožen údolí obkroužené dvěma přítoky Dyje. Z obce Merker2
sdorf po pár stech metrech cesty staneme před
40 metrů dlouhým mostem chráněným první
bránou. Tato předsunutá fortifikace nás udržuje v uctivé vzdálenosti od hradeb, kterým vévodí mohutná hranolová věž. Jako věčný strážce stojí přimknuta k úzké druhé bráně hradu.
Vnitřní hradní nádvoří pak chrání třetí brána, kdysi osazená padací mříží. Napovídá, že dobýt
Chýji, jak se tomuto poměrně malému hradu česky říkalo, nemuselo být snadné.
Na hradě připomínaném již v polovině 12. století prý často přebýval i Přemysl Otakar II.
Hrad byl roku 1425 dobyt husity a o sto let později, kdy země koruny české připadly Habsburkům, pevnost Kaja ztratila strategický význam a sídlem vlastníků se stává blízký zámek
Niederfladnitz. Dnes patří hrad rodině Waldsteinů, která jej provozuje jako veřejně přístupnou památku. Na hradním nádvoří si návštěvníci mohou odpočinout a občerstvit se nápoji
z místní nabídky. Pořádají se zde výstavy, je zde možno také shlédnout dokumenty o historii
tvrze, palác původního středověkého hradu, zbrojnici, rytířský sál, kapli i hladomornu.

1
2

Hrady a zámky

Přijíždíme-li do Vranova nad Dyjí z kterékoli strany, do poslední chvíle nic nenaznačuje tomu,
že se blížíme k jednomu z největších zámků na
Moravě. Až z hrany dyjského kaňonu spatříme
4
v zeleni vložený nádherný barokní skvost. V nezaměnitelné siluetě zámku Vranov se skví jako
drahokam v prstenu skal oválná budova skrývající Sál předků. I tento zámek však býval pevností, jejíž význam dokládá zmínka v Kosmově kronice české. Románsko-gotickou minulost
hradu připomínají dvě hranolové věže a hradby odhalující promyšlenou fortifikaci místa.
Během středověku byl hrad v držení mnoha majitelů. Hrabata z Althanu po ničivém požáru v roce 1665 přestavují hrad na barokní zámek podle návrhu Jana Bernarda Fischera
z Erlachu. K oslavě svého rodu budují Sál předků s pozoruhodnou akustikou a jako duchovní
protiváhu staví kapli Nejsvětější trojice. Polští Mniszkové, kteří zámek získávají na počátku
19. století, zvelebují zámecký lesopark soliterními stavbami v duchu romantismu a mystické
filosofie a přivádějí k rozkvětu proslulý vranovský závod na výrobu kameniny. S nimi spříznění Stadničtí drží zámek Vranov nad Dyjí až do počátku druhé světové války. Ten je dnes jako
národní kulturní památka v péči státu.

3
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4

Kompaktní budova předního hradu Nového Hrádku byla pevností i místem
kratochvíle panstva
Dvě barokní dominanty zámku – Sál předků a kaple Nejsvětější trojice
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Drobné sakrální památky

1

Drobné
sakrální památky
Při svých toulkách Podyjím se turisté setkají nejen s krásnou přírodou, ale i s doklady
dávného spirituálního sepětí člověka s krajinou. Boží muka, kříže, kapličky a sochy po
staletí spoluvytvářely typický obraz české
krajiny. Sakrální stavby vznikly nejen jako
výraz zbožnosti člověka, ale i jako prosba
za ochranu proti nemocem a pohromám,
či za odvrácení neštěstí. Mnohé z nich byly
vystavěny na linii starých cest. Nachází se zejména na východním okraji národního parku, kudy procházela stará poutní cesta ze
Znojma k mariánské bazilice Maria Dreieichen. U sakrálních staveb často nalezneme
krásné solitérní stromy, které se spolupodílí
na geniu loci duchovního místa. Tato zeleň
je nesmírně cenná i z hlediska ekologického
a estetického.

1

Boží muka
V Podyjí nalezneme kamenná pozdně gotická či raně barokní boží muka pocházející
již z první poloviny 17. století. Jejich sloupky nebo pilíře jsou ukončeny čtyřhrannými
kaplicemi s nikami, v nichž bývají zobrazovány postavy světců či výjevy ze života Krista. Nejstarší památka tohoto druhu v Podyjí
stojí u turistické cesty na vřesovišti mezi
Popicemi a Havraníky. Je datována rokem
1635. Německý nápis praví: „Tento kříž nechal zhotovit na památku Paul Plaser a Suzanne, jeho žena“.
Sochy
Již v 17. století se v české krajině začínají
objevovat kamenné sochy. Byly umísťovány
na kamenných soklech zdobených římsami,
bohatými ornamenty a figurálními reliéfy.
Postavy světců nesou atributy, které umožňují jejich rozlišení. Nejčastěji je ztvárňovaný sv. Jan Nepomucký, oblíbený patron proti suchu i povodním, nebo sv. Florián, který

Socha sv. Antonína Paduánského stojí na vřesovišti u Popic již od roku 1744
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chránil vesnice proti požárům. Časté bývá
i vyobrazení Panny Marie. Mezi návštěvníky Podyjí je asi nejznámější sochou postava
Panny Marie Immaculaty na Kraví hoře.
Kříže
Původní dřevěné kříže byly postupně od 18.
století nahrazovány kamennými nebo železnými kříži posazenými na kamenném podstavci. Kříž bývá někdy obklopen postavami
Matky Bolestné či Máří Magdalény. Podstavce bývají zdobené figurálním dekorem
i bohatými ornamenty. Kříže z přelomu 19.
a 20. století již mají jednodušší členění podstavců bez reliéfů a jsou většinou opatřeny
kovovým korpusem. V 19. století se začaly
hojně používat kříže litinové umísťované na
kamenné nebo zděné sokly. Litinové kříže
z Podyjí byly sériově vyráběny v Salmově
slévárně v Blansku.
Kapličky
Významným prvkem barokní české krajiny
se od 17. století staly stavby kapliček. Výklenkové kapličky jsou tvořeny plným zděným hranolem nejčastěji obdélníkového
půdorysu s výklenkem pro obraz či plastiku.
Kapličky bývají zastřešeny taškami nebo cihlami. Ve výklenku bývá umístěna plastika,
freska, obraz malovaný na plechu či dřevě
nebo prostý tištěný obrázek. V Podyjí převažují zděné klasicistní kaple z 18. a 19. století.
V Podyjí je známá poutní kaple z roku 1815
stojící na vřesovišti u Popic, která po roce
1945 zcela zpustla. K obnově kaple došlo až
v roce 1993.
Křížové cesty
V české krajině se můžeme setkat s křížovými cestami, které symbolizovaly cestu Krista
na Kalvárii. V těsné blízkosti Znojma lemuje
serpentinovou cestu vedoucí od Gránického
potoka ke kapli svatého Eliáše na Hradiště
14 klasicistních poklon. Atmosféra křížové
cesty je umocněna romantickým prostře-

2
3

dím Gránického lesoparku. Na obvodové zdi
opravené Popické kaple jsou umístěny moderně pojaté reliéfy zastavení křížové cesty.
Jsou vyrobeny podle řezeb M. Floriána ze
Staré Říše.
Obnova poničených sakrálních staveb
Rok 1948 s sebou přinesl nejen politický
i morální úpadek společnosti, ale i zásadní
změnu v pohledu na sakrální památky ve
volné krajině. Jejich existence se často stala ideologicky nepřípustnou. Mnohé z nich
byly zničeny nebo záměrně poškozovány.
Dnes již těžko někdo spočítá, kolik sakrálních staveb bylo společně s remízky, mezemi, cestami a stromy zlikvidováno při scelování pozemků. Situace se změnila až po roce
1989. Mnohé sakrální stavby byly v nedávné
době odborně opraveny, a to díky iniciativě
občanů, obecních úřadů a nadací.

2
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Opravený Bauerův kříž byl k silnici do Havraníků přemístěn již před třiceti lety
Z poutní kaple Panny Marie Bolestné zůstalo v roce 1992 pouze rozvalené
obvodové zdivo. V roce následujícím již byla nově opravená
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Bunkry

Železná opona

I v Podyjí byly v letech 1936–1938 budovány
objekty lehkého opevnění – tzv. řopíky. Téměř
80 pevnůstek mezi Vranovem a Znojmem bylo
rozmístěno ve dvou sledech – bunkry těsně na
1
hranici uzavíraly přístup do bočních údolí a v linii Čížov – Mašovice bránily prostor nad kaňonem. Kvůli složitému terénu se v Podyjí uplatnily jinde nepoužité pevnůstky s panoramatickou střílnou, ale i mnoho modifikací (např. lomený, patrový) obou základních typů – vzor 36
pro čelní palbu a vzor 37 pro boční přehradnou palbu.
Nároží bývalé budovy finanční stráže v Čížově (dnes Návštěvnického střediska Správy
NP Podyjí) rovněž tvoří bunkry. Několik bunkrů chránící hráz Vranovské přehrady je zrekonstruováno do původní podoby a sezónně přístupno jako Pevnostní muzeum Vranov. U obce
Šatov na linii řopíků navazoval obranný systém pěchotních srubů, které se však, jako většinu
jiných objektů těžkého opevnění, nepodařilo dokončit. Řopíky v Podyjí se osvědčily v přímém boji s jednotkami Freikorpsu, které v září 1938 u Hnanic a Hardeggu pronikaly na naše
území. Počínající válka potvrdila zastaralost pevnostní koncepce obrany, dodnes je však
tento vrchol pevnostního stavitelství a technické vyspělosti předválečného Československa
zaslouženě obdivován.

Znojemský viadukt

Unikátní bunkr typu C-180 v ústí Lukovského potoka byl zamýšlen jako pozorovatelna
Znojemský viadukt je příkladem technického díla vhodně se podílejícího
na zachovalém krajinném rázu

Existence státní hranice v Podyjí je dnes téměř
nepozorovatelná. Červenobílý patník ukrytý
v trávě na břehu Dyje, zdvižená závora bývalé
celnice před mostem v Hardeggu a jiný jazyk
3
lidí přicházejících z druhého břehu. Nebýt zbytků železné opony v Čížově, téměř bychom nepostřehli, že se pohybujeme v místech, kam před více než dvaceti lety kromě pohraničníků
a pár pečlivě prověřených osob nikdo nesměl. Pozornému návštěvníku však neunikne tu
a tam do kmene stromu zarostlý kus ostnatého drátu, konzole s izolátory, či docela dobře
patrný průsek lesem. Někdo se podiví, proč od rozcestí „U milíře“ vede dlouhá cesta, rovná
„jako když střelí“. A děti se smíchem se houpající na visuté Lipinské lávce už ani nenapadne,
že po té samé lávce kdysi při poplachu běhali pohraničníci s ostře nabitými samopaly, a to
že žádná legrace nebyla …
A proto je dobře, že u Čížova zůstal zachován 200 m dlouhý úsek ženijně technických
zátarasů vnějšího plotu – tzv. „signální stěny“. Je to jediný (i když ne zcela kompletní) úsek
železné opony na území ČR, který po dohodě nechali pohraničníci při likvidaci železné
opony v roce 1990 stát. O zachovaný úsek pečuje Správa Národního parku Podyjí jako
o památník těm, kteří zahynuli na této nesmyslné bariéře.

Mlýny

Po prohrané prusko-rakouské válce v roce 1866
bylo jasné, že monarchii chybí kvalitní železniční spojení sever – jih. V severních Čechách buduje železnice soukromá společnost Jihoseve2
roněmecké spojovací dráhy, která usiluje o napojení svých drah k metropoli na Dunaji. Tato
společnost získává koncesi na stavbu dráhy Vídeň – Znojmo – Jihlava – Kolín – Mladá Boleslav
a k výstavbě zřizuje dceřinou společnost Rakouské severozápadní dráhy. Projektanti plní obtížný úkol – překonat Českomoravskou vysočinu tak, aby byl dodržen maximální sklon trati
12 promile. Proto ve Znojmě volí přemostění Dyje v co největší nadmořské výšce.
Příhradová přímopásová konstrukce ze svářkové oceli s vrchní mostovkou o délce 220
metrů byla položena na tři 46 metrů vysoké kamenné pilíře a stala se v roce 1871 největší
mostní stavbou na této dráze. Znojmo získalo impozantní dominantu, které se právem dostalo památkové ochrany. Těleso mostu značně poškozené korozí dosloužilo v roce 1992,
kdy bylo nahrazeno provizoriem typizovaným pro ženijní vojsko. Uběhlo však dalších 17 let,
než byla rekonstrukce mostu v souvislosti s elektrifikací trati Znojmo – Retz dokončena. Moderní svařovaný nosník alespoň částečně ctí lehkost původní nýtované konstrukce.

1
2
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V krátkém úseku řeky mezi Vranovem a Znojmem je historicky doloženo dvacet mlýnů, které odedávna tvořily kolorit zdejší krajiny. Voda
roztáčela mlýnské kameny, soustrojí hamrů,
4
pily a později i turbíny. Některé z mlýnů zanikly
již na počátku novověku a zůstaly po nich jen
názvy, či nezřetelné zmínky v archivech, jiné jejich majitelé podle nových podmínek přestavěli na elektrárnu, papírnu, vodárnu, nebo rekreační objekt.
Události po II. světové válce však byly pohromou, ze které se už dyjské mlýny nevzpamatovaly. Vytvoření hraničního pásma v roce 1951 znamenalo, že všechny objekty při hranici
s Rakouskem byly strženy a obyvatelé vystěhováni. Každý mlýn měl své jméno a svůj příběh.
Zbyly po nich jen zažloutlé fotografie a vyprávění pamětníků o životě posledních mlynářů,
o převozníkovi z hospody Krieg, o bazénu u výletního hotelu Gruber, i o dětech vezoucích na
kárce do „Papírny“ balíky novin a staré hadry. Dnes v lokalitě Devět mlýnů, kde díky příhodnému spádu řeky stávalo ještě v roce 1945 těsně za sebou 6 mlýnů, najdeme jen šumící jezy
a rozvaliny zdí. A zatímco klidná hladina vody nad jezy zrcadlí v osudech podyjských mlýnů
absurdity dvacátého století, bujná vegetace se neúprosně zmocňuje všech lidských snažení.

3
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Železná opona u Čížova je častým cílem návštěvníků Podyjí i filmových štábů
Nejzachovalejším objektem ze všech budov pohraničních mlýnů na Dyji jsou
obvodové zdi obytné části mlýnu „Papírna“
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Historie turistiky
Historie turistiky v Podyjí se začala psát již ve
druhé polovině 19. století. V té době vznikaly první občanské spolky zabývající se propagací a zpřístupňováním území. Významnou roli sehrála především Znojemská sekce Rakouského turistického klubu působící
v letech 1883–1920. Její členové prováděli
první turistické značení cest v okolí Znojma
a Vranova nad Dyjí. Označili cestu z Nového
Hrádku do rakouského Retzu (1884), zřídili
Luitgardinu, dnešní Hardeggskou vyhlídku
(1885), vybudovali cestu do Mločího údolí
(1890), provedli značení cesty z Čížova k Ledovým slujím a vystavěli vyhlídkový altán
Králův stolec (1892), vyznačili cestu k Sealsfieldovu kameni (1897) a cestu ze Znojma
do Popic i z Vranova do Hardeggu (1901).
Klub Československých turistů ve Znojmě, který vznikl v roce 1919, zřídil turistické

noclehárny ve Znojmě, Vranově a na Novém
Hrádku. Vydával turistické průvodce a publikoval v novinách. Členové klubu vyznačili
hlavní červeně značenou turistickou trasu
vedoucí ze Znojma až do Jihlavy, která procházela Novým Hrádkem, Hardeggem a Vranovem.
V roce 1951 vstoupil v platnost restriktivní zákon na ochranu státní hranice, na jehož
základě bylo zahájeno budování neslavně
známé železné opony, která spolu s tzv. hraničním pásmem zasahujícím hluboko do
vnitrozemí, prakticky paralyzovala turistické
aktivity v Podyjí. Pouze západně od Znojma zbyly pro veřejnost dva turistické okruhy, které umožňovaly navštívit dvě tradiční
vyhlídková místa – Králův stolec a Sealsfieldův kámen a navíc i malý úsek údolí Dyje
u Znojma. Vstup veřejnosti rovněž výrazně
omezovalo provozování vojenské střelnice
u Mašovic.

< Skalní ostroh s porostem reliktního boru v ranní mlze
1 Ze skalnaté vyhlídky Sealsfieldova kamene se turistům nabízí krásný pohled
do širokého říčního údolí
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Turistika po roce 1989
Po roce 1989 začala Správa Chráněné krajinné oblasti Podyjí s obnovou a tvorbou turistické infrastruktury. Ve spolupráci s Klubem
českých turistů byly postupně vyznačovány
nové pěší turistické trasy. První z nich byla
páteřní trasa spojující Vranov nad Dyjí se
Znojmem, z níž byly vedeny kratší odbočné
trasy na turisticky atraktivní místa. Otevřením hraničního přechodu Čížov  –  Hardegg
a v dalších letech i přechodů Podmyče  –  Felling a Hnanice  –  Heiliger Stein došlo k napojení na poměrně hustou síť tras v přilehlém rakouském území. Rakouský turistický
klub obnovil Hardeggskou vyhlídku, kterou
věnoval všem českým turistům. Mnoho
let zapovězené území bylo představeno
v nových turistických a následně i cykloturistických mapách. Po vyhlášení Národního
parku Podyjí byly v roce 1992 ve spolupráci
s rakouskou regionální kanceláří Retzerland
vyznačeny na území NP Podyjí čtyři tématické cyklistické okruhy. Břehy Dyje spojily tři
opravené visuté mosty, které dříve sloužily
vojskům Pohraniční stráže.
Zpřístupněný Nový Hrádek se stal rovněž
vyhledávaným cílem. Na území bylo vybudováno 6 přístřešků, které slouží jako místo k odpočinku a k úkrytu před nepohodou. Území
národního parku bylo od roku 1997 postupně vybaveno sítí značených cykloturistických
tras. Na páteřní dálkovou trasu Vídeň – Praha
procházející územím v ose Hnanice – Vranov
byly napojeny kratší okruhy. Velmi oblíbený
je i okruh Znojmo – Podmolí – Šobes – Devět mlýnů – Kraví hora – Znojmo.
V okolí vranovského zámku a ve vranovském lesoparku byly vybudovány krátké
vycházkové okruhy. V roce 2003 byly zlikvidovány tři mosty nad Dyjí zničené povodní
a na jejich místě byly vybudovány nové visuté lávky.

2
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Pro milovníky jízdy na koni byly vyznačeny dvě hipotrasy ve východní a severní části
NP Podyjí. Nový terénní informační systém
nabízí dnes turistům 26 nových tříjazyčných
panelů.
Ke zvýšení bezpečnosti návštěvníků Podyjí byl uveden v provoz systém „Pomoc
v nouzi“, který na cca 80 vybraných místech
parku odkazuje na telefonní čísla integrovaného záchranného systému.
Turistika dnes
Při toulkách Podyjím se turisté setkají s krajinou dosud málo člověkem poznamenanou. Je to dáno i tím, že Podyjí leží v dříve
zapomenuté česko-rakouské příhraniční oblasti, ve které naštěstí chybí zázemí velkých
ubytovacích komplexů. I v letních měsících,
kdy Podyjí navštíví nejvíce lidí, nemá turistika masový charakter. V ostatních částech
roku je návštěvnost relativně nízká, v zimě
bývá Podyjí téměř opuštěné. Pouze v čase
vydatnější sněhové pokrývky se po turistických cestách prohání běžkaři. Jarní měsíce
okouzlí návštěvníky pestrostí rozkvetlých
rostlin, podzim pak pestrou paletou všech
barev a odstínů.
Správa Národního parku Podyjí preferuje
měkké formy turistiky, které respektují přírodní podmínky území. Jedná se zejména
o pěší turistiku a cyklistiku. Současná síť pěších turistických tras dosahuje na území Ná-

2

Visutá lávka pod Šobesem nabízí turistům nevšední zážitek při přejezdu řeky Dyje
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rodního parku Podyjí celkové délky 76 km.
Trasy jsou voleny tak, aby v dostatečné míře
umožňovaly všem návštěvníkům poznání
různých krajinných typů, přírodních i vlastivědných zajímavostí.
Podyjí skýtá ideální podmínky pro provozování cykloturistiky. Především v letní sezóně je patrná převaha cyklistů nad pěšími
turisty. Na území parku je vyznačeno 55 km
cyklistických tras Klubu českých turistů
a 27km česko–rakouských cyklistických tras.
Tyto cyklotrasy jsou napojeny na hustou síť
cyklistických tras vedených rakouským příhraničím. Pro milovníky jízdy na koni bylo
vyznačeno 53 km hipotras.
Lyžařská turistika je kvůli poloze a klimatu Znojemska provozována pouze v krátkých částech zimního období některých, na
sněhové srážky bohatších rocích. Provozování jiných sportovních či outdoorových
aktivit (horolezectví, kanoistika, paragliding
apod.) není ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny dovoleno a s jejich případným

povolením Správa NP Podyjí do budoucna
nepočítá.
Informační systém
Na nejzajímavějších lokalitách národního
parku se turisté setkají s 26 tříjazyčnými panely terénního informačního systému. Další informace, radu či pomoc lze získat v Návštěvnickém středisku Správy NP Podyjí
v obci Čížov nebo přímo na správě parku ve
Znojmě. V terénu se návštěvníci setkají i se
strážci, kteří dohlíží nejen na dodržování
zákonných norem na poli ochrany přírody
a krajiny, ale jsou připraveni podat zasvěcené informace či pomoc. V Národním parku
Thayatal lze získat informace v Domě Národního parku Thayatal, jehož budova je situována na okraji lesa při silnici vedoucí do
Hardeggu.
Hraniční přechody
a Schengenský prostor
V Národním parku Podyjí tvoří státní hranici
v délce cca 23 km řeka Dyje. Tu lze překročit pouze na hraniční lávce mezi Čížovem a

Turistika
Hardeggem. Po obou stranách řeky se nachází I. zóny národních parků Podyjí a Thayatal. Proto zde v zájmu zachování přírodních
hodnot platí zákaz vstupu mimo značené
turistické stezky. Hranice I. zóny Národního
parku Podyjí je v terénu vyznačena dvěmi
červenými pruhy a informačními tabulkami. Pěší i cykloturisté mohou státní hranici
hranici překračovat na značených stezkách
Hnanice  –  Heiliger Stein, Čížov  –  Hardegg,
Podmyče  –  Felling a na silničním hraničním
přechodu Hnanice  –  Mitterretzbach.
Ochrana přírody a návštěvní řád
Z důvodu ochrany přírody v národním parku
se musí návštěvníci smířit s určitými pravidly
chování, které vymezuje zákon na ochranu
přírody a krajiny a Návštěvní řád Národního
parku Podyjí. Na celém území parku proto
platí následující omezení:
Turistika v I. zóně Národního parku Podyjí
je povolená pouze po vyznačených pěších
turistických trasách.
Pěší turistické trasy jsou označeny červenou, modrou, zelenou nebo žlutou barvou
na bílém podkladě.
Na kolech je možné jezdit jen po vyznačených nebo vyhrazených trasách.
Cyklistické trasy jsou označeny červenou,
modrou nebo zelenou barvou na žlutém
podkladě.
Chodec je zranitelnější a pohybuje se výrazně pomaleji. Má proto vždy přednost
před cyklistou. Při míjení pěších by cyklista
měl vždy zpomalit.
Je zakázáno trhat rostliny a rušit živočichy.
Na území parku se nesmí tábořit, bivakovat, a rozdělávat ohně.
Obaly, lahve a další odpad si s sebou návštěvníci odnáší zpět a zneškodňují jej na
místech k tomu určených.
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Historický most u Hardeggu z roku 1874 se po Sametové revoluci stal symbolem
svobody a přátelství lidí žijících na obou březích Dyje

4

Správa Národního parku Podyjí žádá návštěvníky, aby omezení vyplývající z návštěvního řádu přijali jako svoji drobnou oběť pro
zachování překrásné přírody Podyjí.
Vyhlídky
Členité území Národního parku Podyjí –
Thayatal nabízí návštěvníkům velké množství přístupných a zajímavých vyhlídek, ke
kterým vedou značené trasy. Vyhlídky umožní návštěvníkům pozorovat vzácné ptáky
v letu nebo se kochat pohledem do údolí
Dyje či na středověké hrady. K nejzajímavějším veřejnosti zpřístupněným vyhlídkám
(směrem od západu k východu) patří:
V Národním parku Podyjí:
• Hallamasskova vyhlídka – nese jméno po
významném lesníkovi vranovského panství, který zde působil v 19. století. Dřevěná vyhlídka na skalní terase nad hladinou

5
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Romantická vyjížďka na kole v areálu Havranických vřesovišť
Jindy hojně navštěvovaná Hardeggská vyhlídka se v zimním čase stává
liduprázdnou a opuštěnou
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Dyje pod vranovským zámkem byla obnovená Správou Národního parku Podyjí.
Z vyhlídky je možno shlédnout historické
jádro Vranova nad Dyjí.
• Claryho kříž – vztyčený nad dnešní hrází
Vranovské přehrady v roce 1830 nabízí
nejen neotřelý pohled na vzduté vody vranovské přehrady, ale především na široké
říční údolí zarámované jedinečnou siluetou vranovského zámku.
• Mniszkův kříž – vystavěný v roce 1846
kněžnou Helenou Mniszkovu na skalnatém Křížovem vrchu. Z tohoto místa je
mimořádně krásný pohled na vranovský
zámek tyčící se na protější vysoké skále.
• Obelisk na Ledových slujích – vystavěný
v roce 1860 Okrašlovacím spolkem vranovským byl nedávno opravený Správou
Národního parku Podyjí. Ze skalní plošiny
nad Ledovými slujemi je možno shlédnout
hluboké údolí Dyje směrem k Vranovu.

7
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• Pašerácká stezka – vedená v horní třetině
strmého zalesněného svahu uchvátí krásnými pohledy na lesní komplex Braitavy
při hranici se sousedním Rakouskem.
• Hardeggská vyhlídka – skýtá mimořádný
pohled do údolí Dyje a na město Hardegg.
Původní altánek z roku 1885 byl rekonstruován Rakouským klubem turistů. Dnes patří k nejvyhledávanějším místům v Podyjí.
• Nový Hrádek – na plošině zříceniny se
návštěvníkům naskýtá jedna z nejkrásnějších vyhlídek na Dyji mohutně meandrující kolem našeho Ostrohu a rakouského
Umlaufbergu.
• Železné schody – vyhlídka nad opuštěným meandrem řeky Dyje v lokalitě Devět
mlýnů. Název připomíná místo, kde železná opona protínala kolmo prudký svah
nad Dyjí. Pro snazší pohyb vojáků Pohraniční stráže zde byly vybudovány železné
schody, které byly v roce 1996 z bezpečnostních důvodů odstraněny.
• Sealsfieldův kámen – velmi oblíbená skalní vyhlídka do hlubokého kaňonu Dyje, na
ústí Mločího potoka a dřevěný altán Králova stolce na protější straně údolí.
• Kraví hora – možnost pěkných vyhlídek
na Znojmo a Hradiště sv. Hippolita. Obzvlášť působivá lokalita především v období babího léta, kdy rozkvetou keříčky vřesu
nádhernou fialovou barvou.
• Králův stolec – vyhlídka nad vzdutou hladinou Znojemské přehrady, která v roce
1966 zatopila Trauznitzský mlýn, jehož
základy jsou při nízkém stavu stále dobře
patrné.
• Hradišťské terasy – na jižním okraji teras
je celá řada vyhlídkových bodů do údolí
Dyje, na přehradu a historickou část Znojma. Nejpůsobivější vyhlídku nabízí skalní
ostrožna s kaplí sv. Eliáše
• Znojmo – nejzajímavější pohledy do širo-

Vyhlídka Überstieg nabízí nevšední pohled na rakouský Umlaufberg,
český  Ostroh a vzdálenou siluetu Nového Hrádku  
Od litinového Claryho kříže je krásný pohled na Vranovský zámek
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kého údolí Dyje se nabízejí z cesty pod
Znojemským hradem, z hradební zdi u Mikulášského kostela, z nádvoří hradu a od
rotundy. Mimořádný je i pohled z ochozu
radniční věže.
V Národním parku Thayatal:
• Reginafelsen – vypreparovaný vápencový ostroh obtékaný potokem Fugnitzbach
nad městečkem Hardegg je známý vyhlídkový bod. Z ostrožny je jedinečný pohled
na hradní komplex a skalní stěny Hardeggských skal na české straně.
• Maxplateau – vyhlídková skalní terasa vysoko nad Hardeggem umožní z vysokého
nadhledu dech beroucí pohled na hrad
s městečkem, řeku Dyji a skalní amfiteátr
Hardeggských skal.
• Hennerweg – asi kilometr od Návštěvnické
střediska Správy Národního parku Thayatal
(Nationalparkhaus) se na hraně kaňonu
nalézá upravená skalní plošina s vyhlídkou
na město Hardegg, skalní útvary Reginafelsen a Maxplateau i vzdálenější skalní stěnu
Schwalbenfelsen.
• Einsiedler – vysoká mramorová skalní stěna v ohybu řeky v blízkosti Hardeggu. Ze
dvou vyhlídek je pěkný pohled do údolí
Dyje.
• Überstieg – je název pro úzkou skalnatou
šíji, ve které se setkávají dva zaklesnuté
říční meandry – český Ostroh a rakouský
Umlaufberg. Z vyhlídky je nesmírně působivý pohled do spletitého říčního údolí
a na zříceninu Nového Hrádku.
• Heiliger Stein – mísovitý kámen na návrší
nad Mitterretzbachem je bývalým kultovním místem. Nově vybudovaná půlkruhovitá vyhlídková terasa umožní široký
pohled do rovin Dyjskosvrateckého úvalu
zarámovaného Pálavskými vrchy na východě a štíty Alp na jihu. Vyhlídka leží již mimo
území NP Thayatal.
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Od Ledových slují přichází po Kočárové cestě osamělý poutník  
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Národní Park Thayatal
Tento nejmenší národní park v Rakousku
zajišťuje ochranu přírody na pravém břehu průlomového říčního údolí Dyje v délce
25 km. Vznikl 1. ledna 2000 na ploše 1330 ha
a pokrývá zejména svahy údolního zářezu
Dyje a říčky Fugnitz. Spolu s Podyjím tvoří
bilaterální přeshraniční území, které je v klasifikaci Mezinárodní unie ochrany přírody
(IUCN) zařazeno do kategorie II – mezinárodně uznané národní parky. Sídlem správy
parku je moderní budova poblíž Hardeggu,
která plní rovněž funkci návštěvnického
centra.
Na základě zveřejnění pro přírodu zhoubného projektu přehrady u Býčí skály vznikla
v Rakousku v roce 1984 Občanská iniciativa
za záchranu Thayatalu. Ta dokázala na nejvyšší spolkové úrovni tomuto záměru zabránit a dále dohlížela na ochranu Thayatalu až
do vyhlášení parku. V roce 1988 a 1991 došlo

1

v části údolí Dyje ke zřízení dvou přírodních rezervací. Zásluhou tlaku Iniciativy za
záchranu Thayatalu, obce Hardegg a vyhlášením NP Podyjí v roce 1991 byl spuštěn
proces přípravy rakouského parku, o jehož
smysluplnosti přesvědčila Vládu Dolního
Rakouska studie realizovatelnosti dokončená v roce 1992. Expertní posudek IUCN
doporučil realizovat NP Thayatal jako mezinárodně respektované chráněné území
v případě, že bude chápán jako jeden bilaterální celek s Podyjím. Po přijetí dolnorakouského zákona o národních parcích
v roce 1995 byla v roce 1997 podepsána klíčová smlouva mezi Spolkovou republikou
Rakousko a Spolkovou zemí Dolní Rakousko, která umožnila vyhlášení území. V roce
1999 vzniká pracoviště správy NP Thayatal a
je podepsána mezinárodní deklarace o společné ochraně Podyjí.
I přes rozdílné právní systémy v obou zemích je snahou obou správ parků postupně

Jednou z nejpozoruhodnějších lokalit NP Thayatal je lesostepní svah ostrohu
Umlauf, spojený se svahem údolí úzkou skalnatou šíjí

Národní park Thayatal
sladit ochranné podmínky obou území na
podkladě kriterií IUCN pro národní parky.
To je možné zejména v koordinaci odborných zásahů při ovlivňování přírodních procesů, v usměrňování myslivosti, rybářství,
návštěvního režimu a v osvětových, propagačních a vzdělávacích činnostech. Orgánem, který na tento proces dohlíží, schvaluje cíle v bilaterální spolupráci a koordinuje
veškerou činnost, je Bilaterální komise NP
Podyjí a Thayatal. Spolupráce obou správ
je intenzivní rovněž na odborné úrovni. Navzájem jsou sdíleny výsledky výzkumu, poznatky z péče o přírodní hodnoty a mapové
podklady. Společně jsou zadávány některé
výzkumy, pořádány odborné semináře, exkurze pro veřejnost a strážní služby. Správy
tradičně spolupracují i při prezentaci území
ve sdělovacích prostředcích, při vzniku filmů a dalších pořadů o území. Další rovinou
spolupráce je vzájemná odborná a expertní
podpora v mezinárodních ochranářských
institucích, při získávání grantů, zadávání
studií a projektů.
Jelikož jsou oba NP odděleny jen řekou
v údolí, je geologická stavba obou území
velmi podobná. Rozdíl najdeme ve větším
podílu bazických hornin v podobě krystalických vápenců, které budují údolí říčky
Fugnitz. Na rakouské straně najdeme rovněž několik výrazných skalních věží (např.
Schwalbenfelsen), které nemají obdobu
v NP Podyjí, stejně jako ostrý skalní hřeben
šíje Umlaufu. Největší suťové pole v údolí
Dyje se nachází v Kirchenwaldu, unikátem
je též luční jezero (Seewiessen) v odříznutém meandru říčky Fugnitz. Lesní vegetace
odpovídá faktu, že většina území NP leží na
strmých severních svazích dyjského údolí.
Proto zde nalezneme velký podíl stinných
suťových lesů s větším zastoupením jedle
a tisu, než je tomu v NP Podyjí. Vlivem obou
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světových válek byly lesy v NP Thayatal
nadměrně těženy. To se odrazilo v silném
výskytu některých náročných světlomilných rostlin, např. kýchavice černé, která
roste v NP Podyjí jen na třech místech. Větší
podíl bazických hornin se projevuje např.
v přítomnosti vyvinutých dřínových doubrav a výskytu orchideje okrotice červené,
která v NP Podyjí chybí. Dalším v NP Podyjí
nepřítomným nebo vzácným stanovištěm
jsou mokřady a vlhké zachovalé louky. Na
takových místech najdeme v NP Thyatal na
české straně nenalezené druhy mokřadních
pampelišek, ostřici zobánkatou, hruštičku
okrouhlolistou nebo kýchavici bílou. 		
V poslední době se hodně mluví o výskytu populace kočky divoké. Jediným důkazem jsou zatím molekulární analýzy chlupů
nalezených v terénu.

3

Nad městečkem Hardegg na okraji území byla postavena budova Správy
NP Thayatal kombinující funkci sídla organizace a návštěvního centra
Přirozeným centrem NP Thayatal je starobylé městečko Hardegg
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Obnova krajiny
Typickým rysem krajiny Národního parku
Podyjí je hluboké sevřené údolí meandrující řeky a strmé lesnaté stráně. Jde o krajinu,
jejíž ráz člověk ovlivnil a ovlivňuje jen zcela
minimálně. I na jižní stráně, které byly ještě
na přelomu 18. a 19. století místy odlesněny
a vypásány až k řece, se dnes vrátil les v podstatě přirozeného složení.
O to více je vliv člověka patrný na krajině ochranného pásma. Nejen střední Podyjí,
ale celá Jižní Morava je už po staletí oblastí
převážně zemědělskou. Největší část zemědělské půdy je dnes využívána jako orná.
V minulém století byla dokonce odvodněna
a zorněna i drtivá většina mokřadních luk.
Mnohé remízky, meze, cesty i stromořadí, které tvořily typický ráz podyjské krajiny,
zmizely se změnou způsobu zemědělského
hospodaření v průběhu 20. století. Tím však
zaniklo i útočiště rostlin a zvířat, která země-

dělcům pomáhala. Vytratili se hmyzožraví
ptáci a dravý hmyz – přirození nepřátelé zemědělských škůdců. Výrazně ubylo i čmeláků – důležitých opylovačů. Čmelák je jedním
z mála druhů, které dovedou opylit například jetel. Keře a stromy bránily vysychání
krajiny i splavování ornice při přívalových
deštích a brzdily vítr.
Klikatící se potoky lidé narovnali a v některých případech zatrubnili. Dříve pestrá
krajina se změnila na širé pláně polí od obzoru k obzoru. Vodu v krajině nic nezadrží.
Při sebemenším sklonu terénu dosahuje povrchový odtok obrovských rychlostí a voda
s sebou odnáší spousty ornice. Po jarních
deštích rychle z krajiny odteče (a s sebou
vezme i veškeré rozpuštěné živiny) a nastává období sucha. Vítr se bez překážky rozletí
nad vysušenou plání a ornici, která na polích
přináší úrodu, zavane do obcí, kde se z ní stává nežádoucí prach a špína. V takové situaci
je každý strom či keř, byť zdánlivě nepřináší
žádný užitek, zcela nenahraditelný. I jediný

< O tíze kamenného moře by mohla vyprávět staletá lípa srdčitá
1 Funkční i esteticky hodnotná krajina je závislá na pestré a vzájemně
provázané síti krajinných prvků
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strom zpomalí vítr, udrží ve svém stínu trochu vláhy, poskytne úkryt užitečným živočichům. Aktivním odpařováním zvýší podíl
vody, která z krajiny neodtéká jako kapalina,
ale vypařuje se. Všechny rozpustné živiny
pak zůstanou v půdě.
Tvář osídlené zemědělské krajiny logicky
dotváří sídla. Stará zástavba, v Podyjí mnohde zachovaná, respektovala přirozené linie
krajiny a harmonicky do ní zapadá. Většinové
zaměstnání lidí vedlo v minulosti ke vzniku
typické struktury obcí a jednotlivých usedlostí, která se v některých podyjských obcích
alespoň zčásti dochovala. Hospodářský dvůr
byl uzavřen z uliční strany obytným domem.
Do záhumení, kam ústily cesty z polí, se obracel prostornými stodolami. Mnohé z nich
jsou již zbořeny. Ty zbývající jsou cennými
svědky historie osídlení i vývoje krajiny.
Ve většině podyjských obcí zůstaly dosud
alespoň zčásti zachovány zahrady s velkým
množstvím vzrostlých, většinou ovocných
stromů. Tento prstenec zeleně se stal posledním útočištěm mnoha rostlin a živočichů, kteří původně obývali meze a remízky.
Hlavně však slouží jako obranný val, který
chrání vesnice před prachem i zápachem
z polí a prospívá mikroklimatu – zvlhčuje
vzduch a zmírňuje extrémy počasí.
Pro zachování přírodní rovnováhy, ale také schopnosti krajiny poskytnout zdroje a
příjemné prostředí člověku, je nutné obnovit
narušenou strukturu jednotvárné polní krajiny. Zejména je třeba navrátit do krajiny dřevinnou zeleň a propojit zbytky dochovaných
remízků. Přibude-li dřevin, zadrží krajina více
dešťové vody – zmírní se riziko náhlých povodní i letního vysychání. Klesne prašnost
v polích i v sídlech. V okolí stromů je za letního vedra chladněji, v zimě menší mráz.
Důležitá je také obnova cestní sítě. Člověk potřebuje přístup do krajiny – pro hos-
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podaření i pro výpravy za poznáním a odpočinkem. Když cestu zrovna nevyužívají
lidé, stává se vítaným migračním kanálem
pro volně žijící druhy. Na zatravněné meze
a náspy podél cest se vrací opylovači a lovci
škůdců.
Ke zlepšení vodního režimu v krajině
může přispět péče o pramenné oblasti. Nejhůře pozměněná jsou prameniště Klaperova
a Gránického potoka. Zatravnění rozoraných
ploch by zlepšilo kvalitu vody a zpomalilo její
tok krajinou. Revitalizací zatrubněných částí
Čížovského, Havranického či Popického potoka by se zlepšilo plnění jejich biologických
funkcí, ale vzrostla by i estetická hodnota
okolní krajiny.
Při uváženém využívání a zodpovědné
péči může krajina dobře sloužit lidským
potřebám a přitom zůstat nejen biologicky
funkční, ale hlavně krásná.
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Absence remízků a mezí umožňuje vodní erozi výrazně se projevit i na mírných svazích
Drobné sakrální stavby bývaly svědky významných událostí v životě našich
71
předků. Vinou rušení cest se dnes mnohé staly pustými ostrovy
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