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Abstract: In the SE part of Czech Republic and in the NE part of Austria are along canyon-like val-
ley of the Dyje/Thaya R. situated two National Parks: the Podyjí National Park in Czechia and the 
Thayatal National Park in Austria. Differentiated natural management represents the base for nature 
conservation and landscape protection of the territory of the Podyjí National Park. The whole terri-
tory is divided into three zones for this purpose. The most valuable and interesting part represents 
so-called fi rst zone. In the case of the NP Podyjí this zone includes the unique Dyje/Thaya R. valley 
and narrow strip of land along the valley, which is strictly protected. In the frame of the fi rst zone 
authors delimited 19 most interesting and representative landscape-ecological segments. From the 
point of view of nature conservation and landscape protection, every unit of the fi rst zone repre-
sents relatively homogenous landscape-ecological segment with characteristic features in relation 
to morphography (slope inclination, slope orientation), morphostructure (bedrock), relief genesis, 
soils and biota. Most of these segments (12) are situated on steep slopes of the Dyje/Thaya R. val-
ley and in deep valleys of its tributaries, 5 segments are situated on the eastern marginal slope of 
the Bohemian Massif with xerothermic steppe fl ora and 2 segments on the etchplain. In this paper 
authors characterize some abiotic properties of these landscape-ecologic segments.

Key words: Podyjí National Park, canon-like Dyje/Thaya valley, geomorphological features, detai-
led geomorphological mapping, nature conservation, landscape-ecological segments

ÚVOD

V roce 1978 byla v jihozápadní části Jihomoravského kraje na hranici s Rakous-
kem vyhlášena CHKO Podyjí. K 20. 3. 1991 bylo toto území vyhlášeno nařízením 
vlády ČR Národním parkem Podyjí. Základem ochrany přírody a krajiny ve zvláště 
chráněných územích je diferencovaný management území (BUČEK, LACINA 1989). 

THAYENSIA (ZNOJMO) 2007, 7: 55–73.                                                                                             ISSN 1212-3560



56

V CHKO Podyjí bylo v rámci diferencovaného managementu území původně vy-
mezeno 6 maloplošných chráněných území, přičemž PP Údolí Dyje měla plošný 
rozsah 1578,85 ha (kolem ¼ rozlohy CHKO). V souladu s principy péče o národní 
parky bylo 5 z dříve vyhlášených maloplošných chráněných území zrušeno a území 
národního parku (NP) Podyjí bylo rozděleno do tří ochranných zón. V ochranném 
pásmu NP zůstala tři maloplošná chráněná území (PP). Nejcennější a z hlediska 
ochrany přírody a krajiny nejzajímavější je první zóna, která v NP zahrnuje unikátní 
hluboko zaříznuté údolí Dyje a údolí jejich přítoků. Pro účely diferencovaného ma-
nagementu této 1. zóny bylo třeba vymezit typické krajinně-ekologické segmenty. 
Každý segment představuje ucelenou krajinně-ekologickou jednotku se svéráznými 
rysy z hlediska vzhledu (morfografi e), geologické struktury (morfostruktury) geneze 

Obr. 1. Zonace Národního parku Podyjí a krajinně-ekologické segmenty.
Fig. 1. Zonation of the Podyjí National Park and landscape-ecological segments.
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georeliéfu, půd a bioty, kterou lze vymezit na mapě. Přihlédnuto bylo i ke stupni 
ovlivnění segmentu činností lidské společnosti. V území celého NP Podyjí tak bylo 
vymezeno celkem 19 krajinně-ekologických segmentů (obr. 1). K údolnímu feno-
ménu Dyje se váže 12 vybraných ploch. Šest segmentů zahrnuje krajinu mendipů 
na východním okraji území (Fládnitzké vřesoviště, Horecký kopec, Havranické vře-
soviště, Horáčkův kopeček, Popické kopečky, Kraví hora) a v jednom případě pro 
NP Podyjí výjimečný mokřadní biotop na holorovině – rybníky U Jejkala (ŠKORPÍK 
2005). Fládnitzké vřesoviště, Horáčkův kopeček a Horecký kopec jsou současně 
přírodními památkami ve III. zóně NP (KOPECKÁ, VASILOVÁ 2003). V tomto článku 
se autoři zabývají vybranými abiotickými charakteristikami krajinně-ekologických 
segmentů. Vzhledem k jeho rozsahu jsou k článku přiloženy podrobné mapy jen ně-
kterých vybraných segmentů.

METODIKA

Po zrušení omezení způsobených zvláštním režimem pohraničního území a zalo-
žení NP Podyjí započaly na jeho území intenzívní vědecké výzkumy, včetně geo-
logických, geomorfologických, speleologických a ekologických. Geomorfologický 
výzkum byl prováděn hlavně metodou podrobného geomorfologického výzkumu, 
jehož výstupem byly podrobné obecné geomorfologické mapy v měřítku 1:5000 
a 1:10 000 (např. DEMEK, KOPECKÝ 1999, IVAN et al. 1996). Výsledky podrobných 
geomorfologických mapování byly využity jako podklad této studie (obr. 2).

Současně byla prokázána úzká závislost ekologických poměrů na georeliéfu 
zkoumaného území a byly vymezeny krajinně-ekologické segmenty (ŠKORPÍK 2005). 
Při vymezování segmentů byly použita tato hlavní kriteria:

Princip reprezentativnosti – výběr segmentů byl volen tak, aby byly zahrnuty 
všechny hlavní typy georeliéfu údolí a všechny nejdůležitější biotopy.

Princip pokrytí území – při výběru byl brán ohled na požadavek, aby byly seg-
menty navrženy v celé délce údolí. Nemusel být vždy striktně dodržen princip repre-
zentativnosti, protože některá území mohou v hrubém pohledu, především z hlediska 
živé přírody mít obdobný charakter.

Princip přírodní zachovalosti – toto kriterium se týká především živé přírody, 
protože v údolí Dyje v NP Podyjí je víceméně georeliéf v přirozené podobě. Velmi 
zjednodušeně je možno říci, že zachovalost dalších společenstev je přímo úměrná 
zachovalosti vegetace. Do jednotlivých segmentů byly tedy vybírány lokality s vel-
kým stupněm zachovalosti vegetace.

Princip zachycení výjimečných jevů – naplnění tohoto principu splňují fenomény 
živé i neživé přírody. Proto byly například zařazeny rozsedlinové jeskyně – Ledové 
sluje nebo svahový prales na Braitavě.

Jako pomocná kritéria byly použity společensko-historická hodnota, empirický 
pohled, historie ochrany území, rozsah přírodní rozmanitosti.

Vzhledem k rozsahu příspěvku se autoři při popisu krajinně-ekologických seg-
mentů soustředili jen na jejich hlavní rysy a nové informace získané při terénním 
výzkumu v posledních letech.
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Obr. 2. Podrobná obecná geomorfologická mapa krajinně-ekologického segmentu Ledové sluje 
(DEMEK, KOPECKÝ 1999).
Fig. 2. Detailed general geomorphologic map of the landscape-ecological segment Ledové sluje 
(DEMEK, KOPECKÝ 1999).

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 
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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 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° (pleis-
tocén), 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 balva-
ny (pleistocén), 40. nivační sníženina se stupňovitými skalními sva hy (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. balva-
nový 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 fl oodplain, 14. high fl ood-
plain, 15. accumulation bottom inclined to the axis of valley with inclination 0–2 degree, 16. accumula-
tion 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 hol-
low 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 fi eld inclined 0–2 degree, 46. block fi eld inclined 2–5 degree, 
47. block fi eld inclined 5–15 degree, 48. block fi eld inclined 15–25 degree, 49. block fi eld inclined 25–35 
degree, 50. block stream composed of angular block inclined 5–15 degree, 51. block fi eld composed 
of angular blocks inclined 15–25 degree, 52. angular block, 53. root area of rock slide, 54. headwall of 
rockslide, 55. trough, dilatated fi ssure, 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.
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HLAVNÍ ABIOTICKÉ CHARAKTERISTIKY KRAJINNĚ-EKOLOGICKÝCH 
SEGMENTŮ

Krajinně-ekologické segmenty v hlubokých údolích Dyje a přítoků

1. Braitava 
Příkré svahy v bítešských ortorulách na pravém nárazovém svahu zákrutů a zakles-
nutých meandrů Dyje (tzv. braitavských meandrů) s přilehlou plošinou holoroviny 
(segment č. 1, obr. 1, 3). Jedinečný údolní fenomén s nejvyšším relativním převý-
šením v dyjském údolí (235 m). V celém území jsou typické svahové deformace 
(skalní řícení, odsedání), množství kryogenních tvarů a výskyt tvarů pseudokraso-
vých (podrobně viz DEMEK, KOPECKÝ 1996). Vlivem odsedání je celý skalní masiv 
narušený. Jsou v něm vyvinuté rozevřené pukliny sahající až za horní hranu svahu 

Obr. 3. Krajinně-ekologické segmenty Braitava (1) a Ledové sluje (2).
Fig. 3. Landscape-ecological segments Braitava (1) and Ledové sluje [Ice Caves] (2).
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a vytvářející závrtové balvanové strouhy. V meandrové ostruze severního meandru 
je vlivem rozsedání hřbetu vyvinuta řada izolovaných skal a skalních hřbítků, od-
dělených hranáčovými závrtovými strouhami (tzv. Skalní město). Směrem po toku 
následuje zdvojená linie skalních srubů, které vybíhají do skalnatých hřbítků s mno-
ha skalními pilíři, věžemi i rozsedlinovými a suťovými jeskyněmi (např. Mahrova, 
Bezová, jeskyně u Vyhlídky aj.). Dochází zde k vyklánění skalních věží. Při úpatí 
horní řady srubů je výrazná smyková plocha a lišta tvořená horní částí pokleslých 
ker. Lišta je většinou ukloněná proti svahu. Rovněž svahy Býčí hory (535,9 m n. m.) 
jsou hustě pokryty skalními tvary. Na svahu působí gravitační odsedání (skalní jehly, 
věže, rozsedlinové jeskyně) a selektivní zvětrávání (skalní výklenky, okna, voštiny). 
Na okrajích přilehlé plošiny holoroviny se projevují účinky gravitačního odsedání, 
geomorfologicky jsou patrné nízké exfoliační klenby v bítešské ortorule. Zajímavé 
evorzní tvary jsou vyvinuty v drobných skalních stupních ve dně Feliciina údolí 
(DEMEK, KOPECKÝ 1996). Celý segment je hustě zalesněný.

2. Ledové sluje
Jádrem segmentu je meandrová ostruha jednoho z braitavských zaklesnutých mean-
drů Dyje s navazujícími levými svahy dyjského údolí a údolním dnem se zbytkem 
jádra meandru (okrouhlíkem). Jedinečná lokalita (segment č. 12, obr. 1, 3), budova-
ná bítešskou ortorulou, se zachovalými přirozenými porosty a rozsáhlým souborem 
povrchových i podzemních pseudokrasových tvarů s mnoha skalními tvary a suťo-
vými akumulacemi. Segment se vyznačuje specifi ckým místním klimatem. Meand-
rová ostruha byla narušena mohutným blokovým pohybem, odlučná plocha probíhá 
tzv. Zlomovou roklí, na kterou jsou navázány i pseudokrasové závrty (DEMEK, KO-
PECKÝ 1999, Obr. 2). Svahovými pohyby vznikly rozsáhlé rozsedlinové jeskyně, které 
mají díky specifi ckým mikroklimatickým podmínkám ledovou výzdobu, která v ně-
kterých letech přetrvává i přes letní období. Vyskytuje se množství skalních hřebenů 
s balvanitými akumulacemi. Řícením vzniklo balvanové moře. I okolní údolní svahy 
jsou výrazně skalnaté s mnoha útvary např. U křemencové žíly, Zikova skála, Skalní 
brána aj. s pseudokrasovými tvary včetně jeskyně. O celém segmentu dnes již exis-
tuje bohatá literatura (viz např. práce a další citovaná literatura v monografi i GRUNA, 
REITER 1996)

3. Hardeggské svahy 
Segment zabírá 2 km dlouhý úsek levého údolního jesepního svahu zaklesnutého 
meandru Dyje (segment č. 3, obr. 1, 4) s pestrým geologickým podložím na rozhra-
ní bítešské jednotky (bítešská ortorula) a lukovské jednotky moravika (dvojslídné 
svory, krystalické vápence). Svahy jsou stupňovité se skalními stěnami charakteru 
mrazových srubů se skalními roklemi a balvanovými moři a proudy. Úzké pruhy 
krystalických vápenců (Hardeggská stráň) se na stupňovitých svahových rozsochách 
projevují jako mrazové sruby. Ve východní části jednotky se typicky vyskytují ag-
rární terasy a stopy po těžbě. Ekologicky se segment vyznačuje velkou druhovou 
pestrostí rostlin i živočichů.

4. Kozí stezky 
Levý příkrý nárazový svah zaklesnutého meandru Dyje budovaný převážně svory 
lukovské jednotky moravika, který je proříznut hlubokým údolím Klaperova potoka 
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se zaklesnutými meandry (segment č. 10, obr. 1, 4). Do segmentu je zahrnuta i při-
léhající údolní niva Dyje s nivními společenstvy. Příkré skalní svahy dyjského údolí 
jsou pokryty mnoha skalními kryogenními tvary se zajímavými tvary zvětrávání 
– kulovitými výklenky. Místy se nacházejí zbytky pokusných štol po středověkých 
těžbách. V dolní části Klaperova potoka byl ve spraších zjištěn půdní komplex 
pravděpodobně z posledního interglaciálu. Skalní podloží při ústí Klaperova potoka 
i Sloního hřbetu je tvořené krystalickým vápencem, v kterém vznikl malý krasový 
systém s krasovým Louckým pramenem a krasovou jeskyní.Vydatnost pramene 
u krasové jeskyně je asi 0,1 l.s–1. Lesní porosty jsou z větší části tvořené černýšový-
mi dubohabřinami.

5. Vraní skála
Hlavním fenoménem segmentu (č. 18, obr. 1, 5) je výrazná členitá skalní stěna 
– Vraní skála (až 80 m vysoká) na levém údolním svahu Dyje. Amfi teatrálně pro-
hnutá skalní stěna vznikla v nárazovém svahu zaklesnutého meandru Dyje kolem 
Umlaufbergu (378 m) v Rakousku. Je charakteristicky členěná zejména vertikálními 

Obr. 4. Krajinně-ekologické segmenty Hardeggské svahy (1) a Kozí stezky (2).
Fig. 4. Landscape-ecological segments Hardeggské svahy (1) and Kozí stezky (2).
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puklinami do dílčích bloků v důsledku odsedání skalních srubů. Ve směru proti i po 
proudu toku se nacházejí v příkrých údolních svazích drobnější skalní útvary. Geo-
logicky je dané území velmi pestré, jsou zastoupeny biotitické a kvarcitické pararuly 
a biotitické ortoruly weitersfeldského typu, místy polohy amfi bolitu a čočky kvarci-
tu. Příkré svahy jsou místy rozryty hlubokými stržemi (v horní části až 7 m hluboký-
mi), které přecházejí v dolních částech svahů do výrazných roklí. Vlivem jižní expo-
sice dochází k intenzivnímu oslunění příkrých svahů a v letních měsících se skalní 
horniny nahřívají na vysoké teploty. V lesních porostech převažují dubohabřiny.

6. Nový Hrádek
Segment (č. 15, obr. 1) zaujímá levý nárazový svah zaklesnutého dyjského meand-
ru kolem Umlaufbergu (378 m n. m.) v Rakousku a skalnatou meandrovou ostruhu 
Ostroh. Skalní podloží tvoří muskovit-biotitické svory s vložkami kvarcitů lukovské 
jednotky moravika. Jedinečně jsou vyvinuty zaklesnuté meandry s pokročilým sta-
diem odškrcování. Pro meandrovou ostruhu s názvem Ostroh je typická úzká mean-
drová šíje se skalním vrcholovým hřebenem a řadou svahových skalních hřebenů. 
Díky prehistorickému osídlení (laténské hradisko na Ostrohu) a středověké koloni-
zaci se v daném území vyskytuje množství antropogenních tvarů (pravěký val, ve 
skále tesaný úvoz, agrární terasy, hradní příkop aj.).

Obr. 5. Pohled na krajinně-ekologický segment Vraní skála (foto Petr Lazárek).
Fig. 5. View on the landscape-ecological segment Vraní skála (photo by Petr Lazárek).
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7. Žlebský potok
Základem segmentu (segment č. 19, obr. 1) je střední a dolní část hluboce zaříznu-
tého údolí Žlebského potoka, přilehlé příkré svahy levého svahu údolí Dyje, nápla-
vový kužel při vyústění a část údolní nivy (vyšší nivní stupeň). Žlebský potok, místy 
tvořící zaklesnuté výrazné zákruty, je zaříznut do svorů a kvarcitů lukovské jednot-
ky moravika, do kterých již místy pronikají granitoidní apofýzy dyjského masívu. 
Z příkrých svahů Žlebského potoka vystupují svorové a křemencové mrazové sruby, 
při jejich úpatí jsou suťové haldy a balvanová moře. Jedinečným tvarem je blokovo-
-bahenní proud, končící na dně Žlebského potoka mohutným suťovým kuželem, 
který je vyvinut v levém bočním údolí severně Kozích hřbetů. V jádru zaklesnutého 
meandru Žlebského potoka se zvedá stupňovitý skalní útvar (převýšení až 18 m), 
v jeho střední části na nízké skalní věži je vyvinuta nevýrazná skalní mísa ve svo-
rech (š. 10 cm, d. 20 cm, hl. 5 cm). Spádová křivka Žlebského potoka je nevyrov-
naná, na dolním toku vznikl vodopád vysoký 1,5 m s vývařiskem hlubokým 0,3 m. 
Vegetační kryt tvoří komplex lesních společenstev.

8. Liščí skála 
Příkrý skalnatý jižně orientovaný amfi teátr levého nárazového svahu zaklesnutého 
meandru Dyje (segment č. 13, obr. 1, 6, 7). Samotná Liščí skála je rozsáhlý skalní 
útvar tvořený několika stupňovitými hřebeny vzniklými pravděpodobně v důsledku 

Obr. 6. Pohled z krajinného segmentu Liščí skála (foto Petr Lazárek).
Fig. 6. View from the landscape segment Liščí skála (photo by Petr Lazárek).
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rozsáhlého skalního sesuvu. Ve východní části segmentu se nacházejí dvě výrazné 
skalní stěny (Hajka). Skalní podloží tvoří biotitický, místy zbřidličnatělý granit dyj-
ského masívu. Charakteristická je vysoká pestrost drobných skalních tvarů (žebra, 
pilíře, skalní hřiby), výrazné projevy působení exfoliace a další formy zvětrávání 
a odnosu žuly (tafoni, skalní okno, skalní hřiby, balvanové a suťové proudy). Vlivem 
jižní exposice dochází k intenzivnímu oslunění příkrých svahů a v letních měsících 
dosahují teploty hornin vysokých hodnot. Na osluněných svazích s velmi mělkými 
půdami jsou stanoviště kručinkové doubravy.

9. Šobes
Základem segmentu (č. 17, obr. 1, 7) je mohutný zaklesnutý meandr Dyje Šobes 
s přilehlými svahy a opuštěný zaklesnutý meandr Lipina. Segment byl podrobně 
geomorfologicky mapován v měřítku 1:5000 (IVAN et al. 1996). Skalní podloží tvoří 
granity dyjského masívu. V segmentu jsou četné tvary zvětrávání a odnosu žuly dyj-
ského masívu, zejména balvanová moře a balvanové proudy. Z četných antropogen-

Obr. 7. Krajinně-ekologické segmenty Liščí skála (1), Šobes (2) a Kamenná moře (3).
Fig. 7. Landscape-ecological segments Liščí skála (1), Šobes (2) and Kamenná moře (3).
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ních tvarů jsou nejvýznamnější agrární terasy, agrární haldy a úvozy. Již ve středo-
věku byla lokalita využívána k pěstování vinné révy.

10. Kamenná moře
Segment zaujímá příkrý pravý údolní svah Dyje mezi Papírnou a ústím Trausnické-
ho potoka včetně údolního dna Dyje a částečně okraj zarovnaného povrchu Šatovské 
pahorkatiny (segment č. 9, obr. 1, 7, 9). Skalní podloží segmentu tvoří zbřidličnatělé 
a tektonicky porušené biotitické žuly dyjského masívu. V hluboko zaříznutém údolí 
díky boční erozi, odlehčení a následnému mrazovému zvětrávání narušených hornin 
vznikla řada skalních tvarů (obr. 8). Charakteristicky se vyskytují svahové hřebeny, 
skalní věže, pilíře a rozsáhlé suťové akumulace balvanových proudů a kamenných 
moří. Pestrost skalních tvarů doplňují i exfoliační tvary a pseudokrasové suťové 
i rozsedlinové jeskyně, žlábkové škrapy. Výjimečné mikroklimatické podmínky 
umožnily přežití pozoruhodných společenstev členovců a měkkýšů pravděpodobně 
z poslední doby ledové.

11. Mločí údolí
Segment zaujímá dolní část údolí Mašovického potoka (zvaného Mločí údolí) a sou-
sední příkré skalnaté údolní svahy dyjského údolí s Býčí skálou a Královým stolcem 
(segment č. 14, obr. 1, 7, 10). Skalní podloží tvoří biotitický granit dyjského masívu. 

Obr. 8. Údolí řeky Dyje v úseku Nad Papírnou (foto Marek Havlíček).
Fig. 8. Valley of the Dyje R. in the part called Nad Papírnou (photo by Marek Havlíček).
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Mašovický potok tvoří v rámci segmentu hluboce zaříznuté výrazné zaklesnuté zá-
kruty s výškovou asymetrií a řadou skalních útvarů. Údolní asymetrie je způsobena 
tektonickým postižením granitu dyjského, který v tomto úseku jeví zřetelnou lavi-
covitost. Z údolních svahů vystupují četné skalní útvary (zejména skalní hřebeny, 
strukturně podmíněné stupňovité mrazové sruby), od jejichž úpatí vybíhají balva-
nové akumulace s pseudokrasovými suťovými jeskyněmi. Západně od k. 353 m n. 
m. je v mrazovém srubu rozsedlinová Jezevčí jeskyně (d. 2,8 m, v. 1,5 m, š. 0,6 m). 

Obr. 9. Krajinně-ekologické segmenty ve východní části NP Podyjí – Havranické vřesoviště 
(1), Kamenná moře (2), Mločí údolí (3), Popické kopečky (4), PP Fládnitzké vřesoviště (5), PP 
Horáčkův kopeček (6), PP Skalky (7), Šobes (8).
Fig. 9. Landscape-ecological segments in the eastern part of the NP Podyjí – Havranické vřesoviště 
(1), Kamenná moře (2), Mločí údolí (3), Popické kopečky (4), PP Fládnitzké vřesoviště (5), PP 
Horáčkův kopeček (6), PP Skalky (7), Šobes (8).
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Pro střední část toku jsou charakteristické mocné úpatní haldy (kvartérní kongelif-
lukční periglaciální sedimenty s žulovými bloky). Mašovický potok prořízl haldy do 
hloubky 10–15 m. V dolní části segmentu se tvar údolí Mašovického potoka výrazně 
mění, sklon koryta se zvyšuje a údolí nabývá tvaru sevřeného písmene V. Potok teče 
po skalním podloží. Místy jsou v něm stupně a peřeje. Nacházejí se zde jedinečné 
ukázky strukturní kontroly vodního koryta, neboť v jednom místě potok teče ve 
skalním korytě širokém kolem 1,5 m se svislými skalními stěnami kontrolovaný-
mi puklinami (obr. 11). Tvarová pestrost je doplňována i žulovým viklanem pod 
Královým stolcem (obr. 10). Významným způsobem dotvářejí georeliéf segmentu 
antropogenní tvary, zejména systémy agrárních teras v oblasti svahů Králova stolce 
a Býčí skály a tvary související s bývalým mlýnem na Mašovickém potoce (náhony, 
opuštěná vodní nádrž, podzemní štola). V údolí je vyvinuta zřetelná inverze vegetač-
ních stupňů.

12. Hradišťské terasy 
Příkrý levobřežní údolní svah Dyje jihozápadně od Znojma značně přeměněný an-
tropogenní činností (segment č. 7, obr. 1). Na svahu se nacházejí zbytky zpustlých 
středověkých ovocných sadů a zahrad na ojedinělém systému agrárních teras. Skalní 
podloží této lokality je tvořeno biotitickým granitem dyjského masívu. Přírodní skal-

Obr. 10. Údolí Dyje při ústí Mašovického potoka (Mločí údolí) (foto Marek Havlíček).
Fig. 10. The Dyje R. valley at the junction with Mašovický potok Creek (photo by Marek 
Havlíček).
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ní tvary (stupňovité skalní stěny, skalní útvar Obří hlava) jsou doplňovány spektrem 
antropogenních tvarů – středověké zemědělské terasy, staré sklepy, důlní štoly.

Krajinně-ekologické segmenty na holorovině Jevišovické pahorkatiny 

1. Kraví hora
Segment leží na holorovině Šatovské pahorkatiny kolem k. 326 m n. m. a mírném 
severovýchodním svahu na pravém břehu nad údolím Dyje 1 km jz. od Znojemského 
hradu (segment č. 11, obr. 1). Představuje mírně zvlněný povrch holoroviny Šatov-
ské pahorkatiny s úvalovitými údolími. Skalní podloží tvoří biotitický granit dyjské-
ho masívu, který ve východní části lokality přechází v granodiorit. Prokřemenělý 
grandiorit tvoří izolovanou skálu na k. 326 m n. m. Skalní podloží je částečně pře-
kryto „kamennou dlažbou“ ottnangských křemenných štěrků a písků s ojedinělým 
nálezem vltavínu. Vyskytují se zde četné antropogenní, především militární tvary. 
Vzhledem k unikátnímu georeliéfu se v segmentu nachází jeden z nejzachovalejších 
vřesovištních porostů.

2. Jejkal
Segment zabírá prameniště Feliciina potoka v mělkém úvalovitém údolí na západ-
ním okraji lesního komplexu Braitava, 1,4 km jihozápadně od zámku Vranov nad 

Obr. 11. Strukturní kontrola toku Mašovického potoka (foto Marek Havlíček).
Fig. 11. Structural control of the bed of the Mašovický potok Creek (photo by Marek Havlíček).
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Dyjí (segment č. 8, obr. 1). Segment leží na holorovině Jevišovické pahorkatiny 
s mělkým úvalovitým údolím s rybníky Horním a Dolním Jejkalem. Skalním pod-
ložím je okatá leukokratní dvojslídná bítešská ortorula moravika zčásti pokrytá de-
luviofl uviálními písčitohlinitými sedimenty kvartérního stáří. V tomto segmentu byl 
vybudován systém kanálů.

Krajinně-ekologické segmenty na jihovýchodním svahu České vysočiny

1. Fládnitzké vřesoviště
Segment tvoří vypuklé pahorky složené biotitickými granodiority dyjského masívu 
(segment č. 2, obr. 1, 9). Tyto pahorky při intenzivním zvětrávání v tropickém kli-
matu třetihor prokázaly vyšší odolnost než jejich okolí, jež je budované ze stejného 
materiálu a byly posléze překryty neogenními sedimenty Vněkarpatských sníženin. 
Poté opět obnaženy při erozních procesech, takže se jedná o mendip. Na vrcholu se 
zvedá granodioritová izolovaná skála vysoká 1,7 m, v okolí vystupují granodiori-
tové žokovité balvany. Na balvanech jsou stopy deskvamace. Na extrémně teplých 
a výsušných svazích jz. a jv. expozice a na vrcholech jsou vyvinuta rostlinná spole-
čenstva s dominancí druhů vřesovišť. Georeliéf byl poškozen při výstavbě objektů 
policie. Přírodní památka leží v ochranném pásmu NP (obr. 1).

2. Havranické vřesoviště
Táhlý hřbet se nachází mezi k. 339,2 m n. m., z. od Popic a k. Staré vinice 339,2 m n. 
m., z. od Havraníků na jv. okrajovém svahu České vysočiny (segment č. 4, obr. 1). 
Skalní podloží tvoří biotitický granit dyjského masívu, který leží blízko povrchu 
nebo přímo vystupuje na povrch. V segmentu se nacházejí četné tvary třetihorního 
zvětrávání v tropickém podnebí – izolované skály, žokovité balvany (obr. 12), drob-
né skalní mísy (průměr řádově dm), basis-tafoni, skalní hřiby. Na skalních útvarech 
jsou vytvořené manganové krusty. Lokalita Staré vinice je typovým příkladem styku 
okraje Českého masívu a Dyjsko-svrateckého úvalu. Nerovnosti povrchu krystalini-
ka jsou místy vyplněny neogenními sedimenty či kvartérními sprašemi.

3. Horáčkův kopeček
Segment zabírá plochý pahorek 200 m SV od obce Popice pokrytý drnovou stepí 
(segment č. 5, obr. 1, 9). Skalní podloží je tvořené biotitickým granodioritem dyj-
ského masívu s vložkami aplitů, případně aplopegmatitů, který vystupuje na povrch 
z okolních neogenních usazenin (mendip). V severní části území je skalní podloží 
překryto prachovými neogenními jíly. Žokovité granodioritové balvany mají v delší 
ose kolem 1 m. Skalnatý pahorek je částečně antropogenně změněný těžbou granodi-
oritů (lůmky). Přírodní památka leží v ochranném pásmu NP (obr. 1).

4. Horecký kopec
Dva nízké skalnaté pahorky vystupují z jv. svahu České vysočiny 1 km JZ od obce 
Hnanice, jsou pokryté vřesovištními společenstvy. Skalní podloží tvoří biotitický 
granit dyjského masívu. V jejich okolí jsou uloženy deluviální hlinité písky, na JZ 
okraji neogenní písky a štěrky. Skalní podloží vystupuje na povrch zaoblenými žo-
kovitými balvany a izolovanou skálou. Z antropogenních tvarů jsou příznačné ze-
jména agrární meze. Přírodní památka se nachází v ochranném pásmu NP (obr. 1).
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5. Popické kopečky
Dvojvrcholové návrší ležící mezi obcemi Popice a Konice na jv. svahu České vyso-
činy ve II. zóně NP s xerotermními společenstvy (segment č. 16, obr. 1, 9). Skalnaté 
vyvýšeniny Popických kopečků se řadí k nejvýchodnějším výchozům krystalických 
granodioritů Českého masívu v národním parku. Svahy jsou překryty slabou vrstvou 
třetihorních a čtvrtohorních sedimentů. Vyskytují ze zde drobné kamenolomy po těž-
bě granodioritů dyjského masívu. 

ZÁVĚR

Na území NP Podyjí bylo vymezeno 19 ekologicky významných segmentů krajiny. 
Vymezené segmenty tvoří krajinně-ekologicky nejhodnotnější části území a součas-
ně kostru ekologické stability krajiny. Jsou využívány jako základní prvky pro dife-
rencovaný management území národního parku.

SUMMARY
The Podyjí National Park is situated in the SE part of the Czech Republic along the border with 
Austria. The axis of the National Park is formed by deep canyon-like valley of the Dyje R. Due to 
Iron Curtain economic activities in the area were very limited in the second half of the 20th centu-

Obr. 12. Žokovité granodioritové balvany na Havranickém vřesovišti (foto Marek Havlíček).
Fig. 12. Granodiorite woolsack forms on the Havranické vřesoviště (photo by Marek Havlíček).
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ry. Natural values (high geodiversity and biodiversity) of this area were therefore protected and the 
landscape is less damaged here that in the other cultural landscapes of the Central Europe. Czech 
naturalists started intensive scientifi c research of this area after foundation of the Podyjí National 
Park (NP) in 1991, incl. geomorphologic studies. Geomorphologists collected a lot of data about 
topography, landforms and relief development in this territory. Relief of the Podyjí NP was studied 
with using of the method of detailed geomorphologic mapping. On the basis of investigations au-
thors distinguished three main relief types: i) etchplain, ii) eastern border slope of the Bohemian 
Highlands and iii) canyon-like valley of the Dyje/Thaya R in the Podyjí NP. Relief types were used 
as a base for delimitation of landscape-ecological segments in the Podyjí NP. These segments were 
delimited from the point of view of nature conservation and landscape protection according to fol-
lowing criterions: 
– Representativeness – segments represent all main relief types and biotopes;
– Cover – segments cover the whole Dyje/Thaya R. valley;
– Degree of nature qualities – this criterion concerns mainly the state of biota, especially vegetati-

on;
– Degree of biodiversity; 
– Exceptionality – natural abiotic and biotic phenomena specifi c for NP (e.g. pseudokarst caves in 

gneiss with cave ice – Ledové sluje, virgin forest on steep valley slopes – Braitava);
– Historical values – typical land-use forms, e.g. system of agricultural terraces on slopes which deve-

loped in the Middle Ages and endured up to the present – segment Hradištské terasy in the vicinity 
of Znojmo, prehistoric and medieval castle sites and their surroundings with many anthropogenic 
forms – segment Nový Hrádek (New Castle). 

Landscape-ecological segments were mapped in the scale 1:10 000, characterized by e.g. altitude, 
areal extent, morphography, geological composition, specifi c phenomena, biota, forestry, historical 
monuments, proposals for management, etc., digitalized and stored in computers. 

Within the frame of the describing the landscape-ecological segments, authors concentrated on 
characterization of the selected abiotic characteristic features (morphography, morphostructure, 
bedrock, geomorphological processes, small weathering forms, man-made landforms, genesis of 
relief). Every segment represents relatively homogenous landscape-ecological area. Most of these 
segments (12) are situated on the canyon-like valley of the Dyje/Thaya R. and of its tributaries, 6 
segments are situated on the eastern marginal slope of the Bohemian Massif and 1 segment on the 
etchplain of the Jevišovická pahorkatina Highland. 

PODĚKOVÁNÍ
Studie byla zpracována v rámci výzkumného záměru MŠM č. 6293359101 Výzkum zdrojů a indi-
kátorů biodiverzity v kulturní krajině v kontextu dynamiky její fragmentace podporovaného Minis-
terstvem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu České republiky. V rámci Ústavu geoniky AV ČR, 
v.v.i. bylo zpracování výstupu podporováno výzkumným záměrem AVOZ 30860518. 
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