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Abstract: From the geomorphologic point of view, the NP Podyjí in the Czech Republic and NP
Thayatal in Austria belong to the most interesting area of the Bohemian Highlands. The author
in his paper discuss unique landforms of the NP Podyjí e.g. deep valley of the Dyje/Thaya R., its
genesis and its age, incised meanders, and many slope failures in metamorphic basement rocks on
valley slopes. Famous localities Ledové sluje (Ice Caves), Braitava and mudflow of the Mašovický
potok Creek (Mločí údolí) are described in detail. The author also presents examples of detailed
geomorphologic maps.
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ÚVOD
Národní park Podyjí se nachází na jihovýchodním okraji České vysočiny. Z geomorfologického hlediska náleží území NP Podyjí k nejzajímavějším územím České
republiky. Na území parku se nachází soubor jedinečných tvarů georeliéfu (IVAN,
KIRCHNER 1996). Za posledních 15 let geomorfologický výzkum NP Podyjí a NP
Thayatal (ROETZEL 2005) značně pokročil. Přesto tu existuje ještě řada otevřených
problémů, na které mají odborníci rozdílné názory (DEMEK 1996).
Území NP leží na hranici mezi starou Českou vysočinou, mladými Alpami a Karpatami, a proto je neotektonicky velmi aktivní (IVAN, KIRCHNER 1998). Neotektonika
se zejména projevila opakovanými mořskými záplavami v neogénu a kruchým porušením horninových masívů.
Osu NP Podyjí a současně i NP Thayatal v Rakousku tvoří hluboko zaříznuté (kaňonovité) údolí řeky Dyje s příkrými svahy a zaklesnutými meandry. Právě v hlubokém údolí Dyje a údolích jejích přítoků se nacházejí nejzajímavější geomorfologické
jevy a tvary.
Z geologického hlediska národní park leží v jihovýchodní části Českého masívu
na hranici moravika a brunovistulika. Z moravika v NP vystupují jednotky lukovská,
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bítešská a vranovská. Brunovistulikum je zastoupené granity a granodiority dyjského masívu.
Základním geomorfologickým rysem NP Podyjí je rozdíl mezi plošinami zarovnaného povrchu (holoroviny) a hlubokými údolími Dyje a jejích přítoků. Na plošinách
holoroviny Jevišovické pahorkatiny a ve Znojemské kotlině se nacházejí neogenní
mořské usazeniny.
V další části se věnuji některým vybraným geomorfologickým unikátům v georeliéfu národního parku.
PROBLÉM HLUBOKÉHO ÚDOLÍ ŘEKY DYJE
Řeka Dyje vytvořila v obou NP hluboko zaříznuté (kaňonovité) údolí se zaklesnutými meandry. Údolí u Braitavy dosahuje hloubky až 235 m. Svahy jsou příkré a skalnaté. Na dně údolí je vyvinutá úzká údolní niva. V údolí Dyje zatím nebyly nalezeny
neogenní sedimenty, a proto je zpravidla údolí přisuzováno kvartérní stáří (BATÍK,
ŠEBESTA 1996). Stáří údolí je však třeba řešit v kontextu geomorfologického vývoje celého jihovýchodního okraje České vysočiny. Na tomto okraji jsou říční údolí,
v kterých jsou dodnes zachovány miocénní usazeniny a které jsou tedy nesporně
předmiocénního stáří. Miocénní usazeniny leží na dně hlubokého údolí Punkvy a jejího levého přítoku zvaného Lažánecký žleb, který je ve své horní části zcela vyplněn miocénními sedimenty (SCHÜTZNEROVÁ-HAVELKOVÁ 1957, 1958).
V hluboko zaříznutém průlomovém údolí Svitavy mezi Blanskem a Brnem-Obřanami dosud nebyly nalezeny miocénní sedimenty, přesto zřejmě toto údolí,
včetně celého povodí v Moravském krasu, bylo založeno již v paleogénu. Miocénní
sedimenty jsou zachovány i v hlubokém údolí Šebrovky, která je pravostranným přítokem Svitavy od Sv. Kateřiny, ústícím do ní již v průlomovém úseku pod Novým
Hradem. V Brně jsou hluboká údolí zcela vyplněná třetihorními usazeninami. Vyhodnocení podrobných gravimetrických map ukázalo, že jde o stará údolí a nikoliv
o drobné prolomy (MUSIL 1993). Miocénní usazeniny byly nalezeny i pod dny a na
svazích hlubokých údolí řek Svratky a Jihlavy. Jihovýchodní okraj České vysočiny
se geomorfologicky vyvíjel jako celek. Podle mého názoru je proto třeba počítat
i s pracovní hypotézou, že i hluboké údolí Dyje je předmiocénního stáří.
Řeka Dyje vytvořila v obou NP v odolných krystalinických horninách unikátní
zaklesnuté meandry. IVAN, KIRCHNER (1994: 17–18) poukázali na strukturní kontrolu
zaklesnutých meandrů, jejichž tvar se liší podle typu hornin fundamentu. Lze tedy
souhlasit s názorem obou autorů, že obvyklá hypotéza o epigenetickém založení
zaklesnutých meandrů na pokrývce neogenních sedimentů asi není správná (IVAN,
KIRCHNER 1998). Meandry pravděpodobně vznikaly na mírně ukloněném paleogenním zarovnaném povrchu na silně zvětralých horninách fundamentu, kde Dyje volně meandrovala. Řeka Dyje, stejně jako ostatní řeky jihovýchodního okraje České
vysočiny, zřejmě reagovala již na počátku neotektonické etapy vývoje georeliéfu na
kolébavé pohyby zemské kůry, zejména na poklesy nesvačilského a vranovického
příkopu během paleogénu. Poklesy činily až 1000 m a nezbytně musely ovlivnit
erozní činnost řek, které se zařezávaly do paleogenního zarovnaného povrchu. Na
jihovýchodním okraji České vysočiny tedy již před badenem musela existovat síť
hluboko zaříznutých údolí.
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Vedle protékaných meandrů v NP existují i jedinečné opuštěné meandry (braitavský, lipinský). Vývoj hluboko zaříznutého údolí řeky Dyje byl zřejmě daleko
složitější než se dosud předpokládá (srov. přehled hypotéz – IVAN, KIRCHNER 1996:
36–37) a rovněž probíhal v období delším než kvartér.
GRAVITAČNÍ PORUCHY SVAHŮ HLUBOKÉHO ÚDOLÍ ŘEKY DYJE
Na příkrých a skalnatých svazích, ale i na rozvodních hřbítcích se vyskytují ve skalních horninách fundamentu četné gravitační poruchy svahů.
Častým jevem na svazích hlubokého údolí Dyje i některých přítoků je odsedání
skalních svahů. Odsedáním autor rozumí rovnoběžný ústup skalních svahů, zejména ústup srubů a srázů vlivem gravitačních svahových pochodů. Při odsedání hrají
velkou úlohu trhliny vzniklé odlehčením skalních hornin při vývoji hluboko zaříznutého údolí vodních toků, které probíhají rovnoběžně se sklonem svahů. Rozvolnění
skalních masívů nezřídka sahá až do plochého terénu za horní hranou údolí. Odsedáním vznikají skalní věže a skalní pilíře. Skalní věže jsou oddělené části skalních
masívů ve tvaru víceméně pravidelného hranolu. Skalní pilíře jsou pak menší části
skalních masívů v podobě štíhlých hranolů. Příkladem jsou Sokolí skála nebo Horní
vyhlídka (464 m n. m.) na Braitavě. Skalní věže a skalní pilíře se vlivem gravitačních pochodů pohybují dvojím způsobem. Za prvé se vyklánějí směrem do údolí,
až se věž zřítí a vzniká skalní řícení. Za druhé se pohybuje (ujíždí) úpatí věže nebo
pilíře. Puklina při úpatí se rozšiřuje a vrchol se přiklání ke svahu. Rozšířením puklin
vlivem odsedání svahů pak při úpatí vznikají pseudokrasové rozsedlinové jeskyně
(příkladem jsou rozsedlinové jeskyně v hřebenu Vyhlídky na Braitavě – DEMEK, KOPECKÝ 1996,1999).
Odsedání svahů je rovněž příčinou rozsáhlých skalních sesuvů. Názorným příkladem skalních sesuvů je amfiteatrálně prohnutý nárazový (pravý) svah braitavského
meandru, který dosahuje výšky až 235 m. V horní části svahu, vysoké až 130 m,
vystupuje leukokratní dvojslídná bítešská ortorula. Celkový sklon horní části svahu
přesahuje 35°. Je dobře známo, že na údolních svazích jejichž sklon přesahuje 25°
dochází k napětí v horninách (BEETHAM et al. 1991). Tato část svahu je v celé délce
nárazového amfiteátru postižena obrovským skalním sesuvem. Smykové plochy sesuvu jsou v terénu vyznačeny dvěma řadami skalních srubů (obr. 1). Při úpatí horní
řady srubů je výrazná smyková plocha a lišta tvořená horní částí pokleslých ker. Lišta je většinou ukloněná proti svahu. Místy je však ukloněná i po svahu a vybíhá ve
skalnaté hřbítky (viz geomorfologická mapa obr. 1).
O vysokém stupni rozrušení skalního masívu svědčí rozevřené tahové trhliny
a hranáčové závrtové strouhy, které vybíhají nad horní hranu údolí do plochého terénu holoroviny (DEMEK, KOPECKÝ 1996,1999). Výrazné tvary gravitačního odsedání
svahů se projevují i na levém údolním svahu v bítešské ortorule (pod Pašeráckou
stezkou) i na Vraní skále ve weiterfeldské stébelnaté ortorule lukovské jednotky
a Liščí skále v biotitickém až dvojslídném granitu dyjského masívu.
Dalším gravitačním pochodem vytvářejícím unikátní tvary v NP Podyjí je rozsedání skalních hřbetů a hřebenů. Rozsedání skalních hřbetů je rozvolnění skalních
masívů rozvodních hřbetů a hřebenů vlivem gravitačních svahových pochodů a jejich následné kruché nebo plastické deformace. Zcela jedinečným příkladem těchto

39

Obr. 1. Podrobná obecná geomorfologická mapa zaklesnutých meandrů hluboko zaříznutého údolí
řeky Dyje u Braitavy a Ledových slují (DEMEK, KOPECKÝ 1996).
Fig. 1. Detailed general geomorphologic map of incised meanders of the deep incised valley of the
Dyje R. near Braitava and Ledové sluje (DEMEK, KOPECKÝ 1996).
Legenda k detailní geomorfologické mapě. Vysvětlivky: 1. zbytek (plošina) polygenetického zarovnaného povrchu (holoroviny), 2. úzký, skalnatý hřbet, 3. úzký a zaoblený hřbet vzniklý protnutím
svahů, 4. široký a zaoblený hřbet vzniklý protnutím svahů, 5. spočinek na svahu, 6. skalní věž,
skalní pilíř (kvartér), 7. suk, 8. strž (holocén), 9. stupeň vzniklý boční erozí vodního toku (holocén), 10. pramenný výklenek (holocén), 11. okrouhlík, 12. opuštěné koryto vodního toku (kvartér),
13. nízká niva (holocén), 14. vysoká niva (kvartér), 15. akumulační dno ukloněné ke středu údolí
(údolnici) se sklonem 0–2° (kvartér), 16. akumulační dno ukloněné ke středu údolí (údolnici) se
sklonem 2–5° (kvartér), 17. akumulační dno ukloněné ke středu údolí (údolnici) se sklonem 5–15°
(kvartér), 18. povrch náplavového kužele o sklonu 0–2° (kvartér), 19. povrch náplavového kužele
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o sklonu 2–5° (kvartér), 20. povrch náplavového kužele o sklonu 4–15° (kvartér), 21. údolní svah
o sklonu 2–5°, 22. údolní svah o sklonu 5–15°, 23. údolní svah o sklonu 15–25°, 24. údolní svah
o sklonu 25–35°, 25. údolní svah o sklonu více než 35°, 26. pseudokrasové jeskyně, 27. pseudokrasový závrt, 28. mrazový srub (pleistocén), 29. skalní stěna modelovaná kryogenními pochody
(pleistocén), 30. kryoplanační terasa se sklonem 0–2° (pleistocén), 31. kryoplanační terasa se sklonem 2–5° (pleistocén), 32. kryoplanační terasa se sklonem 5–15° (pleistocén), 33. úpad o sklonu
0–2° (pleistocén), 34. úpad o sklonu 2–5° (pleistocén), 35. úpad o sklonu 5–15° (pleistocén), 36.
úpad o sklonu 15–25° (pleistocén), 37. úpad o sklonu 25–35° (pleistocén), 38. izolovaná skála, 39.
nivační sníženina s hladkými svahy pokrytými hlínou a balvany (pleistocén), 40. nivační sníženina
se stupňovitými skalními svahy (pleistocén), 41. hřeben, 42. úpatní halda o sklonu 5–15° (pleistocén), 43. úpatní halda o sklonu 15–25° (pleistocén), 44. úpatní halda o sklonu 25–35° (pleistocén),
45. balvanové moře o sklonu 0–2° (pleistocén), 46. balvanové moře o sklonu 2–5° (pleistocén), 47.
balvanové moře o sklonu 5–15° (pleistocén), 48. balvanové moře o sklonu 15–25° (pleistocén),
49. balvanové moře o sklonu 25–35° (pleistocén), 50. balvanový proud složený z hranáčů o sklonu
5–15° (pleistocén), 51. balvanový proud složený z hranáčů o sklonu 15–25° (pleistocén), 52. hranáč, 53. odlučná oblast skalního sesuvu, 54. srub, skalní stěna – odlučná oblast skalního sesuvu,
55. hranáčová závrtová strouha, 56. dejekční kužel (kvartér), 57. lom, opuštěný, činný (holocén),
58. úvoz (holocén), 59. jáma (holocén), 60. agrární mez (holocén), 61. agrární halda (holocén), 62.
těžební halda (holocén), 63. řopík (holocén), 64. silnice (holocén), 65. letohrádek (holocén), 66.
pramen, 67. můstek, 68. lesní cesta.
Legend to the detailed geomorphologic map. Explanations: 1. Remnants of the polygenetic planation
surface (etchplain), 2. narrow and rocky ridge, 3. narrow and rounded ridge developed by intersection
of valley slopes, 4. broad and rounded ridge developed by the intersection of slopes, 5. spur, 6. rock pillar, 7. monadnock, 8. gully, 9. scarp developed due to lateral river erosion, 10. spring niche, 11. cutoff,
12. abandoned riverbed, 13. low floodplain, 14. high floodplain, 15. accumulation bottom inclined to
the axis of valley with inclination 0–2 degree, 16. accumulation bottom inclined to the axis of valley with
inclination 2–5 degree, 17. accumulation bottom inclined to the axis of valley with inclination 5–15 degree,
18. surface of alluvial cone with inclination 0–2 degree, 19. surface of alluvial cone with inclination 2–5
degree, 20. surface of alluvial cone with inclination 5–15 degree, 21. valley slope inclined 2–5 degree,
22. valley slope inclined 5–15 degree, 23. valley slope inclined 15–25 degree, 24. valley slope inclined
25–35 degree, 25. valley slope inclined 35 and more degree, 26. pseudokarst cave, 27. pseudokarst doline, 28. frost-riven cliff, 29. rock wall modeled by cryogenic processes, 30. cryoplanation terrace
inclined 0–2 degree, 31. cryoplanation terrace inclined 2–5 degree, 32. cryoplanation terrace inclined
5–15 degree, 33. dell inclined 0–2 degree, 34. dell inclined 2–5 degree, 35. dell inclined 5–15 degree, 36.
dell inclined 15–25 degree, 37. dell inclined 25–35 degree, 38. tor, castle-koppie, 39. nivation hollow
with smooth slopes covered by soil and scree, 40. nivation hollow with cliffs, 41. crest, 42. talus slope
inclined 5–15 degree, 43. talus slope inclined 15–25 degree, 44. talus slope inclined 25–35 degree, 45.
block field inclined 0–2 degree, 46. block field inclined 2–5 degree, 47. block field inclined 5–15 degree, 48.
block field inclined 15–25 degree, 49. block field inclined 25–35 degree, 50. block stream composed of
angular block inclined 5–15 degree, 51. block field composed of angular blocks inclined 15–25 degree,
52. angular block, 53. root area of rock slide, 54. headwall of rockslide, 55. trough, dilatated fissure, 56.
dejection cone, 57. quarry, active, abandoned, 58. sunken road, 59. pit, 60. agricultural balk, 61. agricultural
damp, 62. mine dump, 63. bunker, 64. road, 65. country seat, 66. spring, 67. bridge, 68. forest road.

pochodů je hřeben Ledových slují, který byl studován již dávno (ROTH 1863) a mnohokrát popsán v literatuře. Pro svoji unikátnost je stále předmětem vědeckých výzkumů a diskusí. Hřeben Ledových slují představuje ostruhu braitavského meandru
zaklesnutého v bítešských rulách a deformovanou rozsedáním a následným skalním
řícením. Svahovými deformacemi vznikl v hřebenu systém hlubokých rozsedlinových jeskyní. Balvanové moře na ostruze zřejmě vzniklo skalním řícením. Problé-
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mem je spoušťový mechanismus, který vedl ke skalním řícením a vzniku pseudokrasových jeskyní. Často se v literatuře uvádí jako spoušťový mechanismus boční eroze
řeky Dyje a podkopávání svahů údolí. Tento mechanismus však působil i u jiných
a vyšších nárazových svahů zaklesnutých meandrů a nikde jinde nedošlo k tak
masivnímu rozrušení meandrových ostruh a ke vzniku tak rozsáhlého systému pseudokrasových jeskyní. Po geomorfologické analýze celého údolí řeky Dyje v NP Podyjí souhlasím s názorem inženýrských geologů (KOŠŤÁK 2001: 233), že při vzniku

Obr. 2. Podrobná geomorfologická mapa nárazového svahu zaklesnutého braitavského meandru
(DEMEK, KOPECKÝ 1996). Mapový klíč viz obr. 1.
Fig. 2. Detailed geomorphologic map of the concave undercut slope of the Dyje R. Valley at Braitava (DEMEK, KOPECKÝ 1996). For legend see Fig. 1.
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Obr. 3. Podrobná geomorfologická mapa hřebene Ledových slují (DEMEK, KOPECKÝ 1996). Vysvětlivky značek viz obr. 1.
Fig. 3. Detailed geomorphologic map of the ridge of the Ledové sluje Caves (DEMEK, KOPECKÝ
1996). For legend see Fig. 1.

jedinečného fenoménu Ledových slují nestačila jako spoušťový mechanismus pouze
boční eroze Dyje, ale musel působit komplex dalších procesů. Pravděpodobně se tu
kombinoval vliv tektoniky (zejména zlomů) se spoušťovým mechanismem, kterým
nejspíše bylo zemětřesení. Skalními říceními a jejich vztahem k zemětřesením v NP
Podyjí se zabývá J. ŠMERDA z Jihomoravského muzea ve Znojmě. Zajímavý je názor
L. Pospíšila (POSPÍŠIL 1999: 22), že k odtrhnutí a rozvolnění skalního masívu Ledových slují došlo již ve třetihorách.
Rozsedání skalních hřbetů lze názorně sledovat i na jiných místech NP Podyjí.
Pěkným příkladem je ostruha Skalního města braitavského meandru na pravém
břehu hlubokého údolí Dyje jižně od místní částí Vranova nad Dyjí zvané Benátky
(viz obr. 2). Hřbet ostruhy má směr v podstatě Z–V a délku asi 250 m. Střídají se na
něm izolované skály a skalní hřbítky, oddělené hranáčovými strouhami a skalními
uličkami. Jako hranáčové strouhy se označují tahové trhliny otevřené v důsledku
napětí v horninovém masívu v důsledku gravitačních pohybů (hlubinného ploužení,
odlehčení, skalního sesuvu), v nichž jsou zapadané hranáče různých rozměrů. Skalní
uličky jsou rozevřené tahové trhliny, které nejsou vyplněné hranáči a jsou průchodné

43

Obr. 4. Balvanové moře vzniklé skalním řícením bítešské ruly na svahu hřebene Ledových slují.
Fig. 4. Block field originated by rock fall of the Bíteš gneiss on the slope of the Ledové sluje Ridge.

nebo průlezné. Skalní uličky mají různou šířku a délku. Některé vedou napříč celou
meandrovou ostruhou. DEMEK, KOPECKÝ (1999) našli ve Skalním městě i nevelké
rozsedlinové jeskyně. Tvary rozsedání hřbetů jsou vyvinuty na další ostruze braitavského meandru – Býčí hoře. I na tomto hřbetu se vlivem pohybu skalních bloků
nacházejí nevelké rozsedlinové jeskyně – např. Mahrova a Bezová (viz DEMEK, KOPECKÝ 1999).
Mezi tvary vzniklé gravitačními pochody náležejí i skalní řícení. Vedle již zmíněného skalního řícení na hřebenu Ledových slují (obr. 3) jsou tvary skalních řícení
vyvinuté i na pravém svahu údolí Dyje pod místní částí Vranova nad Dyjí zvané Benátky. Pod řadou srubů v horní části údolního svahu je vyvinuto několik rozsáhlých
balvanových proudů tvořených velkými rulovými hranáči dosahujícími velkosti až
11 6 5 m. Objem nakupených hranáčů je velký. Zhlaví balvanových proudů se nacházejí při úpatí srubů. Svědčí o skalním řícení srubů, zejména odvalovém řícení.
Zřejmě docházelo k náhlému přemístění částí skalních hornin, odloučených podél
trhlin vzniklých odlehčením. Hranáče ztratily kontakt se sruby a volným pádem padaly ve směru sklonu svahů. Některé bloky se totiž nacházejí až v korytě řeky Dyje.
Mohutný a zřejmě i mladý balvanový proud s vysokým čelem tvořený z velkých
hranáčů je dobře patrný v zúžení profilu řečiště Dyje jižně od horní lávky (DEMEK,
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KOPECKÝ 1999). I když nelze zcela vyloučit vliv klimatických poměrů na řícení skal
(zejména v pleistocénu) je možné i v těchto případech pracovně uvažovat o vlivu
zemětřesení.
BALVANOVÁ MOŘE A BALVANOVÉ PROUDY
Balvanová moře a balvanové proudy jsou v NP Podyjí výraznými povrchovými tvary. Balvanovými moři nazýváme nakupení balvanů, které pokrývají více než 50 %
plochy. Balvanový proud je nakupení balvanů na svahu jazykovitého tvaru. Jsou
trojího typu. Prvním typem jsou balvanová moře a balvanové proudy na svazích
vzniklé řícením skal. K tomuto typu např. náleží již výše zmíněné balvanové moře
na hřebenu Ledových slují (obr. 4) a balvanové proudy na pravém svahu údolí Dyje
pod Vranovem-Benátkami. Druhým typem jsou balvanová moře a balvanové proudy
vzniklé v chladných obdobích pleistocénu mrazovým zvětráváním. Jsou v NP poměrně časté. Pěkné příklady balvanových proudů tohoto typu popsal BRZÁK (1999)
na svahu pod Sealsfieldovým kamenem. Třetím typem jsou balvanová moře a balvanové proudy vzniklé obnažením balvanů ze zvětralinových plášťů. Vyskytují se
zejména ve vyvřelinách dyjského masívu.

Obr. 5. Mapa zaříznutého údolí řeky Dyje a jeho levého přítoku Mašovického potoka. Blokovo-bahenní proud je vyznačen černými trojúhelníky.
Fig. 5. Map of the deep incised valley of the Dyje R. and its left tributary Mašovický potok Creek.
The mud-flow is marked by black triangels.
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BLOKOVO-BAHENNÍ PROUD V MAŠOVICKÉM ÚDOLÍ
V dolní části hluboko zaříznutého údolí Mašovického potoka, která se nazývá Mločí
údolí, je v údolí jeho krátké levé pobočky vyvinutý blokovo-bahenní proud. V NP
Podyjí je to zatím ojedinělý jev.V údolí levé pobočky Mašovického potoka ústící do
tohoto vodního toku v dolní části jeho údolí (zvané Mločí údolí – obr. 5) je vyvinutý jediný známý blokovo-bahenní proud. Údolí poboček Mašovického potoka mají
údolí tvaru písmene V. Jedině údolí s blokovo-bahenním proudem má neckovitý
tvar s příkrými skalnatými svahy a širokým dnem zaplněným materiálem bahenního
proudu. Čelo blokovo-bahenního proudu vytváří stupeň (obr. 6). Tvar údolí vymykající se poměrům na Mašovickém potoce lze vysvětlit jedině strukturní kontrolou
tohoto údolí. Údolí pravděpodobně vzniklo na široké poruchové zóně, kde došlo
k hlubšímu zvětrávání a vývoji neckovitého tvaru údolí. Současně je pravděpodobný
výstup podzemních vod na poruchové zóně, který vedl k přesycení zvětralinového
a svahového materiálu a ke vzniku blokovo-bahenního proudu.

Obr. 6. Čelo blokovo-bahenního proudu v bočním údolí Mašovického potoka (v části zvané Mločí
údolí). Foto M. Havlíček.
Fig. 6. Head of the mudflow in the valley of the left tributary of the Mašovický potok Creek. Photo
by M. Havlíček.
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SUMMARY
The National Parks Podyjí in the Czech Republic and Thaytal in Austria are situated in the south-eastern part of the Bohemian Highlands. From the geomorphologic point of view belongs the
territory of National Parks to the most interesting part of the Bohemian Highlands with many interesting and unique landforms. Since foundation of the NP Podyjí can be observed large progress in
the geomorphologic research. But there are still open problems which need further research. In his
paper the author discuss some open problems connected with unique landforms in the NP.
The basement of the SE part of the Bohemian Highlands geologically consists of crystalline
rocks of two main tectonic units – the Moravian unit to the East and the Brunovistulicum in the
west. The axis of the National Parks forms the impressive, up to 230 m deep, incised valley of the
Dyje/Thaya R. with wonderful incised meanders. The author proposes the hypothesis that the deep
valley is of pre-Miocene in age. On high, steep rocky slopes of the Dyje/Thaya R. developed due
to unloading, deep seated creep, sliding and rock-falls many unique forms of rock failures. This instabilities range from rock slab buckling, toppling and minor rock falls up to large scale rock slides.
During the cold phases of the Pleistocene the area lain in a periglacial zone with intensive cryogenic processes. The author describes famous landforms of the NP Podyjí in detail and also discusses
their genesis and development: e.g. deep incised valley of the Dyje/Thaya and its incised meanders,
spreading of the crest of the Ledové sluje (Ice caves) with its system of pseudokarst caves, slope
failures in metamorphic basement rocks in the Braitava region and mudflow on the Mašovický potok Creek. The author also presents examples of detailed geomorphologic maps.
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