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Summary 

In this bachelor work i focus on The Podyji National park. The first part inculdes its history, 

especially then from point of settlement and the most important historical milestones. 

Together with geology and geomorfology complete the basic information about area evolution 

and  its natural conditions. Also climatics conditions, hydrology and earth are important 

factors of landscape evolution. Finally the biota is described. Above all its own chapter 

deserve then endanger of park natures but as well as humans interventions, where i tried hard 

to found the best way against this influences. 

Keywords: Podyjí, national park, evolution, flora, fauna. 

 

Anotace 

V této bakalářské práci se zaměřuji na Národní park Podyjí. V první části práce je zahrnuta 

jeho historie, zejména pak z hlediska osidlování a nejdůleţitějších historických milníků. Spolu 

s geologií a geomorfologií doplňují základní informace o vývoji a přírodních poměrech. Také 

klimatické poměry, vodstvo a půdy jsou důleţitými faktory vývoje krajinného rázu. 

V neposlední řadě se nesmí zapomenout na biotu. Svou vlastní kapitolu si především pak 

zaslouţí ohroţení parku přírodními, ale i lidskými zásahy, kde jsem se snaţila nalézt vhodné 

opatření proti těmto vlivům. 

Klíčová slova: Podyjí, národní park, vývoj, flóra, fauna. 
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1. Úvod 

Česká republika je poměrně malou zemí, ale i přesto nabízí krásné památky, ať uţ jsou to 

památky technického či historického nebo jiného charakteru. Přírodní ráz naší země není ve 

středoevropských podmínkách ničím neobvyklým a i tak je zde mnoho chráněných oblastí na 

regionální, celorepublikové či mezinárodní úrovni. Jedním takovým příkladem je i Národní 

park Podyjí, který má i určité mezinárodní měřítko. Nejen proto, ţe u rakouských sousedů 

tento park pokračuje v podobě Národního parku Thayatal. Ale také z důvodu své přírodní 

bohatosti. Ţádný náš jiný národní park totiţ na tak malé ploše nenabízí takovou druhovou 

rozmanitost, jako je tomu právě zde. 

I to byl jeden z důvodů, proč jsem si vybrala zrovna nejmenší národní park v České republice. 

Hlavním důvodem ale bylo mé cestování po nejrůznějších zákoutích republiky. Přes všechny 

krásy v ČR jsem usoudila, ţe toto místo na mne udělalo největší dojem, nejen kvůli vinicím a 

krásným vyhlídkám na snad nejzachovalejší říční údolí. Zejména díky své přírodní 

zachovalosti má dnes tento park mnoho aspektů k nabídnutí budoucím návštěvníkům.



Jana Levánská: Národní park Podyjí 

2 

2011 

2. Popis fyzicko-geografických a kulturně-historických poměrů oblasti 

2.1. Historie  

Historie osidlování území spadá aţ do staršího paleolitu odkud pochází kamenné nástroje, 

které vyrobil člověk vzpřímený. Střední paleolit je zde zastoupen nálezy drásadel, pěstních 

klínů a sekáčů mající více neţ 40 tisíc let. Poslední část pleistocénu představovala chladné a 

suché klima, kdy se obydlovaly lokality v okolí řek malými loveckými skupinami. 

Lovci mamutů, kteří se objevují v mladším paleolitu a jejich sídliště často korespondují 

s místy dnešních obcí, nám zanechávají zvláštní čepelové nástroje. S končícím pleistocénem 

odchází i poslední doba ledová, a tím se výrazně mění klima. 

Mezi lety 8 500 – 7 600 př.n.l. zde byla typická parková krajina, právě v této době docházelo 

k silné erozi na svazích údolí Dyje a k tvorbě strţí. Do roku 6 000 př.n.l. byly klimatické 

poměry více kontinentální, neţ je tomu dnes. Začaly vznikat velké ostrovy primárního bezlesí 

hlavně na prudkých svazích a suťových polích a tak je dnes útočištěm mnoha druhů vázaných 

na tyto biotopy. I díky tomu má Podyjí tak vysokou druhovou pestrost. 

Hustota osídlení vzrůstá s příchodem neolitických zemědělců (asi 5 700 př.n.l.), kteří 

pravděpodobně zapříčinili omezení šířícího se buku lesního a daly prostor habru. Jejich domy 

byly tvořeny kůlovou konstrukcí a kolem nich vznikaly první příkopy z obranných důvodů. 

V okolí Číţova se usadila kultura s lineární keramikou a po ní kultura s vypichovanou 

keramikou v oblasti dnešního Hradiště u Znojma, z Mašovic známe kulturu s moravskou 

malovanou keramikou. Tato kultura zbudovala unikátní dvojitý rondel, který se skládal ze 

dvou soustředěných příkopů o průměru 80 a 110 m. Slouţil asi jako obřadní místo či pravěké 

kalendárium. 

V eneolitu se díky zpracovávání mědi uplatňuje výměnný obchod a zvyšuje se úroveň 

řemesel, je zavedena primitivní orba. Potřeba budování opevněných hradů s sebou nese i 

terénní úpravy, které jsou zřejmé dodnes. Na přelomu eneolitu a doby bronzové dochází 

k dalšímu zdokonalování řemesel a tím i větším zemědělským zásahům do krajiny. Opevněná 

hradiska jsou stále v módě a společnost se začíná diferencovat. 

Během starší doby ţelezné bylo na výsluní zpracovávání ţeleza ve všech oborech lidské 

činnosti. Naše území osidlovala civilizace halštatská a centrem Podyjí se stává Hradiště u 
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Znojma, ale od roku 450 př.n.l. se k vládě dostávají Keltové. Ti byli o čtyři staletí vytlačováni 

kmeny Markomanů a Kvádů.  

V době stěhování národů je celá střední Evropa v centru dějinných zvratů. Od této doby 

osidlování v tomto areálu výrazně houstlo.  V 8. st. se začíná společnost striktně diferencovat 

a vedení se ujímají velmoţi. Pravděpodobně se Slované zapojili do Sámova kmenového svazu 

a čelili avarským a franským útokům. Hradiště se opět stává centrem všeho dění. Po pádu 

Velké Moravy vznikají zemědělské osady, které odlesňují krajinu.  

Za vlády kníţete Břetislava I. vzniká řada hradů jako Břeclav, Vranov nad Dyjí či Mikulov. 

Později, ve 14. st., byl postaven i Nový Hrádek. 

Po třicetileté válce osídlení značně zřídlo, ale při hospodářské stabilizaci je zřejmý návrat lidí 

a začátek pěstování vinné révy. V 18. st. se do popředí dostává manufaktura kvalitní 

kameniny a těţba krystalických vápenců na výrobu páleného vápna. U Vranova nad Dyjí byly 

objeveny zbytky pecí. 

Po vzniku Československa se změnily vlastnické vztahy, a tak byl Nový Hrádek zkonfiskován 

a připadl Klubu českých turistů. Na formování krajiny měly i značný vliv vybudované vodní 

nádrţe Vranov nad Dyjí roku 1934 a nádrţ Znojmo roku 1967, které znehodnotily přírodní 

siluetu nivy Dyje. Dalším znehodnocujícím faktorem bylo vybudování hraničního opevnění 

v třicátých letech 20. st. Poválečné události zapříčinili vylidnění veškerých obcí a po roce 

1948 vzniklo ostře střeţené hraniční pásmo s drátěnými zátarasy pod vysokým napětím. 

Takovéto události napomohly krajině dostat se do svého původního stavu bez zásahů lidské 

činnosti, i proto zde dnes existuje taková biota, která jinde ve střední Evropě nemá obdoby 

(Němec, Pojer 2007). 

A tak roku 1979 je vyhlášená Chráněná krajinná oblast Podyjí na 103 kilometrech čtverečních 

a z něj Národní park Podyjí vznikl Nařízením vlády České republiky č. 164/1991 a to dne 1. 

7. 1991 na necelých 63 km², jehoţ ochranné pásmo činí 29 km². 



Jana Levánská: Národní park Podyjí 

4 

2011 

 

Obrázek 1: Vstup do NPP 

(foto: vlastní) 

2.2. Geologie  

Z regionálně geologického hlediska je národní park Podyjí umístěn v jihovýchodní části 

Českého masívu a ve východní části na něj navazuje neogen karpatské čelní hlubiny. Svým 

rozsahem a stářím jsou nejdůleţitější metamorfity moravika dyjské klenby, se kterými jsou 

spjaty magmatity dyjského masívu. Dyjská klenba a její metamorfované horniny tvoří tři 

jednotky, a to vranovská jednotka, která se na území parku vyskytuje pouze ojediněle a táhne 

se od západu k východu. Další jednotkou je bítešská rula, která je od třetí, lukovské, oddělena 

tektonickými liniemi, ukloněnými k severozápadu.  

 

Obrázek 2: Čočka ve zdi Nového Hrádku  

(foto: vlastní) 
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Vranovskou skupinu tvoří z větší části břidličnatá biotitická pararula, která obsahuje i 

dvojslídný svor s granáty se střídáním amfibolitu, krystalického vápence, erlanu a kvarcitu. 

Tyto horniny se střídají v rozmezí centimetrů aţ metrů.  

Vranovská jednotka se na jihovýchodě střetává s bítešskou rulou, která vznikla metamorfózou 

vulkanosedimentárních komplexů. Tato bítešská rula představuje dvojslídnou leukokratní rulu 

ve světle šedé barvě. Při styku s vranovskou jednotkou se uţ střídá po menších vzdálenostech, 

a to od milimetrů po decimetry. Většinou s biotitickým amfibolitem. 

Lukovskou jednotku tvoří převáţně dvojslídné pararuly. Ty se střídají s biotit-chloritickými 

fylity. Uprostřed této jednotky vystupuje weitersfeldská ortorula granodioritového sloţení. 

Taktéţ obsahuje z menší části krystalické vápence, kvarcitické fylity a kvarcity.  

Nejméně zastoupené horniny v moraviku dyjské klenby jsou magmatické. Jsou zastoupeny 

ţilami křemene, aplitem a aplopegmatitem. S největší pravděpodobností to jsou paleozoické 

horniny závěrečné fáze variské orogeneze. 

Třetinu podloţí národního parku tvoří dyjský masiv, který intrudoval do lukovské jednotky. 

Většinou je překrytý sedimenty z období terciéru a kvartéru. V západní části je postupný 

přechod nejvíce zastoupeného biotitického granitu v biotitický granodiorit. Biotit-amfibolický 

diorit aţ tonalit vystupuje ve střední části masivu. Jemnozrnný granodiorit s růţovými ţivci 

zabírá východní část. (Mísař a kol. 1983) 

Při radiometrickém měření bítešské ruly se zjistilo, ţe intruze pochází z doby začátku 

proterozoika, zhruba 590 milionů let. Taktéţ dyjský masiv je proterozoického stáří a vesměs 

všechny jednotky moravika se povaţují za prekambrické aţ proterozoické období. (Chlupáč a 

kol. 2002). Metamorfóza je zde ale niţšího stupně neţ u sousedního moldanubika. Od severu 

a jihu směrem ke středu klenby jsou metamorfní zóny minerálů jako chlorit, biotit, granát, 

staurolit, v menším za stoupení pak i kyanit aţ sillimanit. 

Území bylo denudováno a zarovnáváno od mladšího paleozoika, přičemţ současně působilo 

kaolinitické zvětrávání. V mladším terciéru byla tato oblast zaplavena mořem, později se zde 

usazoval klastický materiál. Ten poté přecházel do písků, jílů a prachů. Během spodního 

miocénu spadal vulkanický popel, a tím vznikly ryolitové tufity a montmorilonitové jíly. 

Sedimentace v této době byla na ústupu, coţ zapříčinilo vznik a pozdější zdvih pánve, kdy se 

na krystaliniku tvořili bazální sedimenty. Na přelomu spodního a středního miocénu došlo 

k dalším mořským záplavám, které ale nijak zásadním způsobem tuto krajinu neovlivnily.  
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 V kvartéru dochází opět k vyzdviţení této oblasti a následná denudace zapříčinila obnaţování 

předtercierního reliéfu. Na rozhraní pleistocénu a holocénu je potlačována sedimentace, tudíţ 

tento kvartérní pokryv je málo mocný. Pouze na okraji dyjsko-svrateckého úvalu se vyskytují 

větší mocnosti pleistocénních sedimentů. (Mísař a kol. 1983). 

 

Obrázek 3: Geologická mapa NPP 

(www.nppodyji.cz) 

 

2.3. Geomorfologie  

Národní park je umístěn v jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny. Členité pahorkatiny 

jsou tvořeny krystalinickými horninami a 60 aţ 200 metrů hlubokými kaňonovitými údolími 

řek Dyje a Fugnitz, které jsou typické svými četnými meandry. 

V říčních údolích převládají svahy, které se střídají, vzhledem k meandrující řece, po krátkých 

úsecích. Tyto svahy jsou bohatě členěny strţemi a roklemi. V dolních částech najdeme osypy, 

které ojediněle sahají aţ k říční nivě. Skalní srázy a převisy jsou typickým prvkem reliéfu 

údolních svahů. Úzké je dno údolí, kdy v některých místech jeho šířka dosahuje pouhých 40 

metrů. Niva někde zcela chybí a na výsepních částech je moţno vidět zbytky fluviálních teras. 

Na údolní nivu plynule navazují ţleby a hřbety, které pomalu přechází v pahorkatinu. Ta je 

tvořena krystalinickými horninami místy překrytými sedimenty a zvětralinami s plošinami a 
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svahy, kdy na tyto plošiny pronikají pramenné sníţeniny a ţleby, které ústí do Dyje (Chytrý, 

Vicherek 1995). 

Na jihovýchodě národního parku se členitá pahorkatina strmě svaţuje podél soustavy zlomů 

ve směru jihozápad aţ severovýchod. Takto vytváří viditelný okrajový svah, kterým přechází 

do ploché níţinné pahorkatiny s rozsáhlými terasovými plošinami řeky Dyje, Dyjsko-

svrateckého úvalu. Tento úval je součástí Západních Vněkarpatských sníţenin tvořený 

neogenními a kvartérními sedimenty. Místy z nich vystupují krystalinické pahorky (Mištera a 

kol. 1985). 

Nejniţším bodem Podyjí je dno údolí řeky Dyje u Znojma a činí 207 m n. m. a na pravém 

břehu Dyje se tyčí nejvyšší bod území, a to Býčí hora s 536 m n. m. (Chytrý, Vicherek 1995). 

 

Obrázek 4: Geomorfologické podcelky NPP 

(tvorba vlastní za pomoci doc. RNDr. J. Unucky, Ph. D., vytvořeno v ESRI ArcGIS) 

2.4. Klimatické poměry 

Národním parkem ve směru SZ-JV probíhá klimatický gradient od mírně teplé aţ k teplé 

oblasti. Severozápadní část území spadá do mírně teplé oblasti, MT 9, pro něţ je typické 
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mírné aţ mírně teplé jaro, dlouhé teplé, suché aţ mírně suché léto, mírně teplý podzim a 

krátká mírná, suchá zima s krátkým trváním sněhové pokrývky. Střední část Podyjí je taktéţ 

zařazena do mírně teplé oblasti, MT 11. Typické pro toto území je opět mírně teplé krátké 

jaro, dlouhé teplé a suché léto, mírně teplý podzim a krátká, mírně teplá a velmi suchá zima, 

přičemţ trvání sněhové pokrývky má krátké trvání. Jihovýchodní část spadá do teplé oblasti, 

T 2, charakterizované teplým aţ mírně teplým krátkým jarem a podzimem, dlouhým teplým a 

suchým létem a krátkou, mírně teplou a suchou aţ velmi suchou zimou a velmi krátkým 

trváním sněhové pokrývky. 

Značné topoklimatické rozdíly se vytvářejí mezi jednotlivými stanovišti, zejména v oblasti 

říčních údolí, které mají zásadní vliv na vegetaci. Tyto rozdíly v důsledku inverzí mohou na 

tomto území dosahovat 1 – 3 C°. 

V městě Znojmo-Kuchařovice leţí klimatická stanice, nacházející se na rozhraní MT 11 a T 2. 

(Chytrý, Vicherek 1995). 

 

Obrázek 5: Klimatické regiony NPP  

(tvorba vlastní za pomoci doc. RNDr.  J. Unucky, Ph.D., vytvořeno v ESRI ArcGIS) 
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2.5. Hydrologické poměry 

Nejvýznamnějším tokem národního parku je řeka Dyje, která se objevuje po soutoku 

moravské a rakouské větve v rakouském městě Raabs. Odtud přitéká do vodní nádrţe Vranov 

nad Dyjí. Národním parkem poté meandruje v úseku dlouhém 42,5 kilometrů, přičemţ 

některé úseky tvoří státní hranici mezi Rakouskem a Českou republikou. Tok národního parku 

končí vlitím do vyrovnávací nádrţe Znojmo, kde slouţí jako zásobárna pitné vody. 

Kaňon řeky Dyje je jedním z nejzachovalejších říčních údolí ve střední Evropě, a to hlavně 

díky dlouhému období zákazu vstupu do hraničního pásma s Rakouskem díky ţelezné oponě. 

V oblasti, kde řeka pramení, se nachází zejména mělké kamenité koryto, které má dno 

pokryto valouny. Horní část toku je neupravené řečiště a protéká jím přibliţně jednoletá voda. 

Dolní část u Znojma je poté tvořena níţinným a rovinatým krajem se zemědělským rázem. V 

povodí Dyje se nachází zvratové teplotní pozice, které přechází aţ do Rakouska. Průměrná 

teplota vody za rok činí 11,5 C°, přičemţ na teplotu mají vliv zejména nádrţe Vranov nad 

Dyjí a Znojmo. Sráţky toku Dyje v červenci dosahují maximálních hodnot 102 mm a nejniţší 

únorové sráţky jsou zhruba 22 mm. 

Některé přítoky řeky Dyje jsou v letních měsících málo vodné a vysychají, jiné jsou zase silně 

znečištěné a ovlivňují tak biotu v daném místě.  

Mezi pravostranné přítoky Dyje patří Junácký potok, který výrazně sniţuje kvalitu Dyje, kvůli 

silnému znečištění a nízké koncentraci rozpuštěného kyslíku. Dalším přítokem, ale 

s příznivější jakostí vody je Feliciin potok, který přitéká ze zalesněného území Vranova nad 

Dyjí. Třetím přítokem je potok Breitavský, u něhoţ se uvádí velmi nízké znečištění vody. 

Takovým hlavním přítokem je Fugnitz, který vtéká do řeky na rakouské straně v obci 

Hardegg a vlivem komunálního znečišťování se řadí mezi středně znečištěné přítoky. 

Posledním přítokem je malý potok Kajabach řazený jako silně znečištěný. 

K levostranným přítokům patří Onšovský potok, který protéká pod Vranovem lesní stezkou a 

z hlediska čistoty si drţí první místo. Druhým přítokem je Klaperův potok, jehoţ voda se řadí 

mezi čistější. Následující Lukovský potok vytéká z malého rybníku, leţícího uprostřed obce 

Lukov a v letních měsících dochází k jeho vysychání. Taktéţ Ţlebský potok, který pramení 

pod obcí Podmolí, v letních měsících vysychá. U obou těchto levostranných přítoků je voda 

velmi málo znečištěná. Posledním přítokem na území národního parku je Mašovický potok, 
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pramenící u obce Mašovice a je dalším potokem, který znečišťuje řeku Dyji (Kočková, 

Ţáková 2000). 

 

Obrázek 6: Meandrující Dyje  

(foto: vlastní) 

2.6. Pedologie  

Pro oblast Znojemské pahorkatiny jsou charakteristické kambizemě a hnědozemě, které jsou 

nejvíce zastoupeny i v celém národním parku. Tyto půdy představují značně sloţitou skupinu, 

která se vyskytuje na vápenitých sedimentárních horninách. V kaňonu Dyje, na přilehlých 

svazích a v okolních porostech jsou typickou půdní jednotkou kambizemě na zvětralinách 

krystalinika. Ve střední části území, mezi svahy jiţně od Podmolí a Klaperovým potokem, se 

nachází svahoviny ze svorů a fylitů. Poté pruh svahovin z bazických metamorfik sahající jiţně 

od Podmolí přes Liščí skálu a od ní svahoviny z kyselých a neutrálních intruziv, které sahají 

aţ po Znojmo po obou stranách řeky Dyje. 

Hnědozemní spraše či sprašové hlíny se vyskytují v nelesních oblastech, zejména pak 

v ochranném pásmu severní hranice mezi Hradištěm a Lesnou. Taktéţ ve formě slabě 

oglejené erozní hnědozemě na západní straně parku v oblasti Podmyče. Mezi obcí Podmolí a 

nedalekým rozcestím U Milíře zabírají nevelkou plochu primární pseudogleje, známé svými 

špatnými fyzikálními vlastnostmi. Hnědozemě a kambizemě tohoto území jsou slabě humózní 

půdy, které mají neutrální aţ slabě kyselou reakci. 
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Na jihovýchodě území mimo oblast Českého masivu leţí půdy na kvartérních a neogénních 

sedimentech. Na spraších a jemnějších neogénních sedimentech se vyskytují černozemě. Tyto 

půdy jsou charakteristické zejména pro Dyjsko-svratecký úval. Mezi kambizemí a černozemní 

spraší vede linie přes města Znojmo, Konice, Popice a Havraníky. Takováto hranice vymezuje 

i hranici lesů a vřesovišť v národním parku a obdělávanou půdu v ochranném pásmu. V obci 

Hnanice se vyskytuje pruh hnědozemní černozemně, která zasahuje přímo území národního 

parku. Oblast černozemí představuje silně humózní zásadité půdy. I v oblasti, které dominují 

kambizemě, se vyskytuje doprovodná černozemní sloţka. 

V oblastech říčních údolí se vytvořily pruhy fluvizemí (Antonín a kol. 2000, Mištera a kol. 

1985, Smolík 1957). 

 

Obrázek 7: Půdní typy NPP  

(tvorba vlastní za pomoci doc. RNDr.  J. Unucky, Ph.D., vytvořeno v ESRI ArcGIS) 
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2.7. Biota  

2.7.1. Flóra 

Současný stav tohoto území je výsledkem dlouhodobého vývoje, do něhoţ zasahovala 

hospodářská činnost společnosti v posledních sedmi tisících letech. Přírodní stav je ovlivněn 

hlavně díky fytogeografické poloze území, klimatickými poměry, geomorfologií a geologií či 

střídáním jednotlivých biot v postglaciálu. 

Poloha oblasti Podyjí leţí na dvou biogeografických jednotkách ve středoevropském prostoru. 

Nachází se tedy na hranici Panonské provincie, která spadá do submeridionálního květenného 

pásma a Hercynií, jako součást středoevropského lesního pásma (Mištera 1985). Na území se 

nachází dva bioregiony, které korespondují s geologickou hranicí. Nejvýchodnější část, která 

je tvořena zcela tercierními sedimenty, patří do bioregionu Lechovického. Zbylé území náleţí 

do bioregionu Jevišovického, tvořeného krystalinikem. V oblasti nalezneme i několik 

základních stupňů abiotických faktorů, jako nadmořské výšky, geologické stavby či 

pedologických poměrů. 

Podle fytogeografického členění náleţí východní třetina území do termofytika, který je 

zastoupen fytogeografickým okresem Znojemsko-brněnská pahorkatina. Západní území spadá 

do mezofytika a je součástí fytogeografického okresu Moravské podhůří Vysočiny. Linie 

rozdělující tyto jednotky začíná v Hradišti a běţí přibliţně po horní hraně levé strany kaňonu 

Dyje k odříznutému meandru Lipiny jihozápadně od Podmolí a stáčí se na jih ke státní 

hranici, kde pokračuje dále do Rakouska (Grulich 1997). 

2.7.1.1. Vegetační poměry 

Na jihozápadě území dominují bučiny svazu Fagion Luquet 1926. Ve střední části převaţují 

dubohabřiny asociace Melampyro nemorosi-Carpinetum Passarge 1957 a velmi pestrou 

vegetaci lze najít v okolí kaňonu. Ve střední a východní části vzrůstají teplomilné doubravy, 

především asociace Sorbo torminalis-Quercetum Svoboda ex Blaţková 1962 a Genisto 

pilosae-Quercetum petraeae Zólyomi et al. ex Soó 1963. Východní část nemá zachovány 

přirozené lesy, na terciérních sedimentech nejvýchodnějším směrem lesní vegetace zcela 

chybí. Přirozená nelesní vegetace se vyskytuje v kaňonu řeky Dyje většinou na skalách a 

sutích. Vlhké louky svazu Calthion Tüxen 1937 em. Bal.-Tul. 1978 reprezentují 
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polopřirozenou nelesní vegetaci. Xerotermní stanoviště východní části území představují 

druhově bohatá společenstva s převládajícími keříčky ze svazu Euphorbio-Callunion Schubert 

1960 a asociace Agrostio Vinealis-Genistetum pilosae Ambrozek et Chytrý 1990 a Carici 

humilis-Callunetum Ambrozek et Chytrý 1990 a na ně navazující xerotermní trávníky ze 

svazu Festucion valesiacae Klika 1931 a svazu Koelerio-Phleion phleoidis Korneck 1974 

(Grulich 1997). 

 

Obrázek 8: Lesní vegetační stupně NPP  

(tvorba vlastní za pomoci doc. RNDr.  J. Unucky, Ph.D., vytvořeno v ESRI ArcGIS) 

 

2.7.1.2. Květena  

Ve východní části na mírně ruderalizovaných místech roste topolovka bledá (Alcea biennis), 

na teplomilných místech nacházíme kosatce různobarvého (Iris variegata), třemdavu bílou 

(Dictamnus albus), která je silně aromatická, voní po citrónech a je u nás jediným zástupcem 

čeledi routovitých (Rutaceae). Dále je to kakost rozkladitý (Geranium divaricatum) či silně 

jedovatý oměj jedhoj (Aconitum anthora) a blín černý (Hyoscyamus niger). Některé rostliny 
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se nachází na skalních výchozech, jako tařice skalní (Aurinia saxatilis) kvetoucí brzy z jara a 

v létě rostoucí sesel sivý (Seseli osseum), (Reiter 2008). 

Horské druhy jako kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), měsíčnice vytrvalá (Lunaria 

rediviva), plavuň vidlačka (Lycopodium clavatum) nebo devětsil bílý (Petasites albus) se 

většinou nachází v říčních údolích západní části v místech, kde se projevuje klimatická 

inverze. V západní části se taktéţ nachází ohroţený, ţlutě kvetoucí upolín evropský (Trollius 

altissimus).  

Druhy, které mají fytogeografické vztahy k Alpám, jsou zde zastoupeny bramboříkem 

nachovým (Cyclamen purpurascens), pryšcem hranatým (Euphorbia angulata) a vítodem 

hořkým (Polygala amara), [1]. 

V linii od Vranova nad Dyjí k Znojmu se vyskytují ostřicové porosty v čele s ostřicí 

Buekovou (Carex buekii).  

Tajgový prvek je zde zastoupen ploštičníkem evropským (Cimicifuga europaea) a ostřicí 

tlapkatou (Carex pediformis).  

Z dalších významných zde kvetoucích druhů můţeme potkat diviznu brunátnou (Verbascum 

phoeniceum), křivatce českého (Gagea bohemica), brslena bradavičnatého (Euonymus 

verrucosa) či lýkovce vonného (Daphne cneorum), (Reiter 2008). 

 

 

Obrázek 9: Brambořík nachový  

(Cyclamen purpurascens), zdroj CD (Reiter, 2008) 
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2.7.1.3. Houby 

Makromycety národního parku představují velice pestrou škálu, od teplomilných a 

suchomilných druhů se zde nachází rod Kyjovečka růţkovitá (Clavulinopsis corniculata), 

Strmělka pahorečná (Clitocybe herbarum), Špička drsná (Crinipellis scabella) a Pýchavka 

hnědá (Lycoperdon spadiceum). Mozkovka rosolovitá (Ascotremella faginea), Kornatec 

dlouhovýtrusý (Grandinia pilaecystidiata) a Voskovička černavá (Holwaya mucida) patří 

mezi chladnomilné houby a nejčastěji v naplaveninách Dyje se vyskytují vlhkomilné druhy 

jako Strmělka Houghtonova (Clitocybe houghtonii), Rezavec lesknavý (Inonotus radiatus) 

nebo Špička močálová (Marasmius limosus). Představitel chladných a horských poloh, který 

roste například u Čertova mlýna, je Houţovec bobří (Lentinellus castoreus). 

Podle Antonína se na území NP Podyjí nalézá 828 druhů makromycetů. Největší skupinu 

tvoří lupenaté houby (Agaricales), a to 420 taxonů. Dále je to 259 nelupenatých hub 

(Aphyllophorales), 70 vřeckovýtrusných hub (Ascomycetes), 32 břichatkovitých hub 

(Gasteromycetales) a 27 hřibovitých hub (Boletales). Z těchto uvedených hub mají tři 

prvenství pro ČR, a to Voskovička černavá (Holwaya mucida), Závojenka šedohedvábitá 

(Entoloma canosericeum) a Conohypha albocremea. Prvonálezy pro Moravu se našly dva, 

Bolinka mnohovýtrusná (Camarops polysperma) a Kostrovka krémová (Skeletocutis 

subincarnata). 

Ze zvláště chráněných, kriticky ohroţených druhů hub dle zákona č. 114/1992 Sb. a vyhlášky 

č. 395/1992 Sb. na tomto území spadá Káčovka ploská (Biscogniauxia simplicior) a jako silně 

ohroţený druh je zde Mozkovka rosolovitá (Ascotremella faginea). Představitelem kategorie 

ohroţený druh, který je uveden ve 4. dílu Červené knihy ohroţených druhů je Špička 

močálová (Marasmius limosus). 
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Obrázek 10: Mozkovka rosolovitá (Ascotremella faginea) 

zdroj CD (Reiter, 2008) 

 

2.7.1.4. Lišejníky 

Lišejníky v oblasti Podyjí jsou různorodé. Na hranici Českomoravské vysočiny a Dyjsko-

svrateckého úvalu se nachází xerotermní lišejníky jako Dutohlávka endiviolistá (Cladonia 

convoluta) a Neofuscelia pokornyi. Teplobytná vegetace se na území NP vyskytuje jen 

ostrůvkovitě, zejména na skalních ostroţnách. Typickými druhy jsou Nitroplodka vystoupavá 

(Endocarpon pusillum), Lišejka chalatká (Lempholemma chalazanum) a Lišejka korálovitá 

(Peccania coralloides). V kaňonu Dyje se lišejníky vyskytují podle orientace světových stran. 

Na severně orientované vlhké svahy se váţí druhy dealpinského typu jako Hnědenka 

pohárková (Fuscidea cyathoides) či Děratka korálová (Pertusaria corallina) nebo také 

montánního charakteru, a to Kryptovka kmenová (Gyalecta truncigena). Na jih orientované 

svahy se váţí xerotermní druhy, kdy prvenství mají druhy rodu Dutohlávek (Cladonia). 

Na celém území NP Podyjí dnes dominují zvláště dva druhy lišejníků vyskytujících se na 

dřevinách či na jiných substrátech. Misnička zelenavá (Lecanora conizaeoides) a Misnička 

řasová (Scoliciosporum chlorococcum) se rozšiřují invazně po celém území NP i po celé 

Moravě (Antonín et al. 2000). 

V národním parku Podyjí bylo podle Antonína zjištěno na 300 druhů lišejníků. Většinu 

exponátů lze vidět v herbáři Jihomoravského muzea ve Znojmě. 
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2.7.1.5. Mechorosty 

V NP Podyjí je celkem 219 druhů mechorostů. Tato pestrost je dána hlavně díky 

geomorfologické členitosti terénu. Submediteránní xerotermní druhy se vyskytují na terasách 

skal s jiţní orientací. Mezi ně patři Trhutka papilnatá (Riccia papirosa), Mozolka vonná 

(Mannia fragrans) nebo Opatka šupinatá (Oxymitra paleacea). Téměř polovina všech 

mechorostů v NP, tedy 114, se vyskytuje v lokalitě Ledových slují, např. Palčice hrotitá 

(Tritomaria quinquedentata) nebo Křiţítka Hatcherova (Barbilophozia hatcheri). Zajímavostí 

Ledových slují je růst vápnomilného mechu Sourubky tupolisté (Homalia besseri), protoţe 

horniny v této lokalitě jsou kyselé s převaţující rulou. 

V oblasti Podyjí jsou nejvíce zastoupeny lesní mechorosty jako Rokyt cypřišovitý (Hypnum 

cupressiforme) či Baňatka aksamitová (Brachythecium velutinum). V suťových lesích lze 

nalézt Dvouhrotce chvostnatého (Dicranum scoparium). V nivách potoků a Dyje jsou dřeviny 

obrostlé zejména epifytickými mechorosty, např. Čepejřnatka mnohoplodá (Pylaisia 

polyantka), ze vzácnějších druhů pak Šurpek tupolistý (Orthotrichum obtusifolium) a 

Kadeřavec obecný (Ulota crispa). Na vápencích a kyselých skalách se nejčastěji vyskytují 

Děrkavka poduškovitá (Grimmia pulvinata) a Klaminka ztenčená (Anomodon attenuatus). 

Vodní mechorosty jsou nalézány v korytech a na březích zde vyskytujících se potoků a řeky 

Dyje, z nichţ nejčastější jsou Pramenička obecná (Fontinalis antipyretica) a Pateřínka 

jehlicovitá (Platyhypnidium riparioides). 

Celkem 43 druhů, které se vyskytují zde v NP, patří do ”Seznamu ohroţených druhů 

mechorostů ČR”, z nichţ kriticky ohroţené druhy jsou Opatka šupinatá (Oxymitra paleacea), 

Trhutka dvouklanná (Riccia bifurca), Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) a Podhořanka 

lesklá (Porella arboris-vitae). Na Ledových slujích byl nalezen mechorost, který se do té 

doby povaţoval v ČR za vyhynulý, a to Rokytník krátkozobý (Hylocomium brevirostre), 

(Antonín et al. 2000). 

 



Jana Levánská: Národní park Podyjí 

18 

2011 

2.7.2. Fauna - obratlovci 

2.7.2.1. Ptáci 

Vzhledem k přírodní unikátnosti NP Podyjí, která je dána především polohou, klimatem a 

geomorfologií je avifauna velice pestrá a vzhledem k velikosti území je počet vyskytujících se 

druhý značně vysoký. 

Na území NP bylo doposud zjištěno 152 druhů ptáků. Ptactvo hnízdící na tomto území čítá na 

129 druhů, z toho jde o 73 druhů s prokázaným hnízděním, u 31 druhů se jedná o 

pravděpodobné a u 25 druhů moţné hnízdění. U 77 druhů ptáků se jedná o prokázané 

zimování či zimní výskyt. 

Zcela z tohoto území vymizelo 9 druhů, kteří se zde prokazatelně v minulosti vyskytovaly. 

Jedná se o tetřívka obecného (Tetrao tetrix), chřástala kropenatého (Porzana porzana), 

chřástala polního (Crex crex), dále je to vodouš kropenatý (Tringa ochropus), dytík úhorní 

(Burhinus oedicnemus), výreček malý (Otus scops), kalous pustovka (Asio flammeus), 

zedníček skalní (Tichodroma muraria) a ťuhýk menší (Lanius minor). 

Dle vyhlášky č. 395 k zákonu č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny se na území 

vyskytují kriticky ohroţené druhy ptactva, celkem 6. Patří zde Luňák červený (Milvus 

milvus), který byl pozorován v době hnízdění u Číţova. Raroh velký (Falco cherrug), který 

zde zimuje a moţná i hnízdí. Byl pozorován u Hradiště a Číţova. Sokol stěhovavý (Falco 

peregrinus) zde pravděpodobně hnízdí mezi Konicemi a Sedlešovicemi. Mandelík hajní 

(Coracias garrulus) byl pozorován u Mašovic. U strnada zahradního (Emberiza hortulana) se 

jedná o moţné hnízdění mezi Havraníky a Popicemi, dalším stanovištěm by mohly být 

Konice. Strnad luční (Miliaria calandra) zde prokazatelně hnízdí i zimuje. Pravidelně hnízdí 

20-25 párů na Havranickém vřesovišti, méně párů také v okolí Popic a Šatova. 

Mezi silně ohroţené druhy s prokázaným hnízděním v NPP se řadí čáp černý (Ciconia nigra), 

včelojed lesní (Pernis apivorus), holub doupňák (Columba oenas), ktěří jsou hnízdně vázáni 

na starší lesní porosty. Krahujec obecný (Accipiter nisus), lelek lesní (Caprimulgus 

europaeus), dudek chocholatý (Upupa epops) či skřivan lesní (Lullula arborea) hnízdí 

v otevřených krajinách. Krutihlav obecný (Jynx torqullia), strakapoud jiţní (Dendrocopos 

syriacus), bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) a pěnice vlašská (Sylvia nisoria) rádi hnízdí ve 

vřesovištích a starých sadech. S moţným hnízděním lze zahlédnout ptáky jako moták pilich 
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(Circus cyaneus), pisík obecný (Actitis hypoleucos), sýc rousný (Aegolius funereus), sýček 

obecný (Athene noctua), ledňáček říční (Alcedo atthis), rákosník velký (Acrocephalus 

arundinaceus) a ťuhýk rudohlavý (Lanius senator). Pravděpodobně zde hnízdí ostříţ lesní 

(Falco subbuteo), křepelka polní (Conturnix conturnix), lejsek malý (Ficedula parva), ţluva 

hajní (Oriolus oriolus) a kavka obecná (Corvus monedula), (Martiško et al. 1995). 

 

Obrázek 11: Luňák červený (Milvus milvus) 

zdroj CD (Reiter, 2008) 

2.7.2.2. Ryby  

V NPP bylo dosud zaznamenáno 39 druhů ryb, coţ staví tuto malou oblast za velice početnou 

a tvoří zhruba 70 % současné fauny ryb v ČR. Samozřejmě dochází k regulaci vodního toku 

Dyje hlavně díky vybudování dvou vodních nádrţí na okrajích Národního parku. Kvůli 

Vranovské a Znojemské vodní nádrţi došlo i k určitému sniţování pestrosti druhů i celého 

vodního ekosystému. 

Karas obecný (Carassius carassius) a karas stříbřitý (Carassius auratus) patří mezi kaprovité 

ryby ţijící převáţně ve stojatých vodách, odolné proti nedostatku rozpuštěného kyslíku. První 

z těchto dvou je dnes v červeném seznamu ryb jako zranitelný druh a v posledních letech je 

zaznamenáván jeho značný úbytek. Kdeţto karas stříbřitý jako nepůvodní druh je dnes zcela 

rozšířen po celém území. Zvláštností je, ţe tato ryba omezuje nejen po stránce potravní a 

prostorové, ale i tzv. sexuálním parazitismem, coţ znamená, ţe samice karase stříbřitého 

vyuţívají samce jiných kaprovitých ryb k určitému způsobu rozmnoţování. Početnější druh je 
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jelec tloušť (Leuciscus cephalus), který není náročný na výběr vody. Vyskytuje se ve všech 

typech tekoucích vod a dnes je základem rybího společenstva parmového pásma všech toků 

na Znojemsku. Díky jiţ zmiňovaným vodním nádrţím jsou dnes populace ostroretky 

stěhovavé (Chondrostoma nasus) rapidně sníţeny. Většinou jsou dnes jejich populace 

udrţované umělou výsadbou. Ostroretka má speciálně přizpůsobený dolní ret, kterým 

seškrabuje řasové nárosty na kamenech. Proto také ţije v úsecích vod s kamenitým nebo 

štěrkovým dnem. Dnes je na červeném seznamu ryb ČR v kategorii ohroţených. Dobrou 

kvalitu vody a rychlejší proudění vody upřednostňuje jelec proudník (Leuciscus leuciscus). 

Tento nejmenší jelec obývá zejména větší toky. Mezi kaprovité ryby obývající jen tekoucí 

vody patří parma říční (Barbus barbus) ţijící u dna silně proudících úseků. V těchto vodách 

se také přirozeně rozmnoţuje a na první pohled je rozpoznatelná širokým břichem a delšími 

hmatovými vousky. Mezi nejběţnější druhy se řadí hrouzek obecný (Gobio gobio), který 

kromě řek ţije i v menších tocích a jako jedna z mála dokáţe přeţít i v krátkodobě 

vysychajících potocích. Střevlička východní (Pseudorasbora parva) je drobná rybka, která 

byla do Evropy dovlečena z východní Asie a počátkem 80. let 20. st. se dostala z Maďarska 

k nám. Dnes je velice rozšířenou rybou ţivící se zooplanktonem. Díky svému masovému 

rozšíření do stojatých a tekoucích vod, dokonce i do mělkých nádrţí, kde jiné ryby nejsou, se 

označuje jako hospodářsky škodlivý jev. Právě přeţívání v mělkých nádrţích je postaveno na 

úkor larev obojţivelníků a různých větších vodních bezobratlých ţivočichů, u kterých je 

zooplankton jediným druhem obţivy.  

Sekavci byli v posledních letech předmětem řady výzkumů, které vyústilo ve změnu 

druhového jména. Do začátku 90. let 20. st. se sekavec podunajský (Cobitis elongatoides) 

zaměňoval za sekavce písečného (Cobitis taenia). Tento druh je chráněn jak červeným 

seznamem v kategorii ohroţený, tak je zařazen i mezi zvláště chráněné ţivočichy národní 

legislativy i Evropskou unií. 

Mezi druhy vázané spíše na chladné a prokysličené vody patří potoční forma pstruha 

obecného (Salmo trutta m. fario). Je to nejrozšířenější druh nejen v Podyjí ale i v celém 

Znojemsku. Oblíbený je zejména pro sportovní rybolov. Ve stejných vodách se vyskytuje i 

nepůvodní druh ze Severní Ameriky, pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss), který je také 

častým zájmem sportovního rybolovu.  Přirozený domov zde má lipan podhorní (Thymalus 

thymalus), ale kvůli zimování kormoránů se populace sniţuje. Na druhou stranu je početná 

populace vranky obecné (Cottus gobio), která se vyskytuje v horských bystřinách. 
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Pravděpodobně je to druh nepůvodní. Posledním druhem ryb v NPP je jeţdík obecný 

(Gymnocephalus cernuus) taktéţ vyuţívaný ve sportovním rybolovu (Reiter 2008). 

 

 

Obrázek 12: Ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus) 

zdroj CD (Reiter, 2008) 

 

2.7.2.3. Obojživelníci  

V České republice se vyskytuje 20 druhů obojţivelníků a jeden jejich ustálený kříţenec. 

V Národním parku existuje 13 těchto druhů, coţ je větší polovina. Opět se shledáváme 

s jedinečností tohoto území. 

Typickým obyvatelem lesů, zachovalých lesních porostů ve svaţitých terénech s mnoţstvím 

skalních výchozů je mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), který se velmi odlišuje svým 

způsobem ţivota od ostatních obojţivelníků. Rozmnoţování probíhá v tekoucích vodách, kdy 

samice klade larvy v pokročilém stadiu vývoje do vody. Jediným běţným druhem čolka v 

okolí Znojemska je čolek obecný (Triturus vulgaris). Lze ho spatřit v rozsáhlých luţních 

mokřadech i v malých nádrţích zatopených lomů a cihelen. Čolek dravý (Triturus carnifex) a 

čolek velký (Triturus cristatus) jsou od sebe těţko rozlišitelní a navíc dochází k jejich páření 

navzájem. Čolek velký ţije po celém území republiky, kdeţto čolek dravý se nachází pouze 

zde a to teprve od roku 1997. Jeho přítomnost dokazuje vliv alpské zoogeografické oblasti 

v naší fauně. Lokality, ve kterých se nachází, jsou povaţovány za evropsky významné. A 

většina populací má malý počet jedinců. 
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Obrázek 13: Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) 

zdroj CD (Reiter, 2008) 

 

Mezi ţáby vyskytující se v Podyjí řadíme ropuchu obecnou (Bufo bufo), je hojně rozšířená a 

nenáročná na výběr stanoviště pro rozmnoţování. Její larvy jsou totiţ schopné přeţít i v dosti 

znečištěných vodách. Dalšími běţnými druhy jsou skokan štíhlý (Rana dalmatina) a rosnička 

zelená (Hyla arborea). Jejich společnou vlastností je krátkodobá vazba na vodní prostředí, a 

to jen v době rozmnoţování. Mimo toto období se skokan štíhlý vyskytuje ve světlých lesích a 

lučních biotopech. Zato rosnička vyhledává parky, okraje lesů a keře v zahradách. Ropucha 

zelená (Bufo viridis) je také běţným druhem, ale na rozdíl od ropuchy obecné ţije v nelesních 

oblastech a je více teplomilná. Je nejběţnějším obojţivelníkem sušších polních oblastí této 

oblasti. 

Obojţivelníci pevněji vázaní na vodní prostředí jsou zde poněkud vzácnější. Nejrozšířenější 

z nich je skokan zelený (Rana esculenta), který vznikl zkříţením skokana krátkonohého 

(Rana lessonae) a skokana skřehotavého (Rana ridibunda). Obývá nejraději menší rybníky i 

další mokřadní biotopy a je schopen se dále rozmnoţovat bez kontaktu s rodičovskými druhy. 

Mezi další zeleně zbarvené skokany patří i skokan skřehotavý vyskytující se v teplejších 

oblastech a je vázán na nivy řek popřípadě i na větší rybníky. Je to naše největší ţába. Mezi 
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další ţáby pevně vázané na mokřady řadíme i kuňku obecnou (Bombina bombina), která ale 

v posledních letech ubývá na počtech z neznámého důvodu. 

Blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus) je docela vzácný druh, který ţije především v noci. Ve 

dne se zahrabává do půdy a nejčastěji zjistíme její výskyt podle hlasových projevů v době 

rozmnoţování. Vyskytuje se na měkčích půdách, do kterých se lze snadno zahrabat. 

V luţních lesech v nivě Dyje můţeme spatřit skokana ostronosého (Rana arvalis). Samec 

tohoto druhu získává při rozmnoţování modré zbarvení. Nejhojněji rozšířený druh ţab v ČR 

je bezesporu skokan hnědý (Rana temporaria) obývá jak výše poloţené chladnější části, tak i 

teplejší oblasti (Reiter 2008).  

 

2.7.2.4. Plazi  

Většina druhů plazů preferuje teplé oblasti a málo hospodářsky vyuţívané a zachovalé 

biotopy. Proto není nic překvapujícího, ţe z jedenácti druhů plazů vyskytujících se v ČR se 

zde vyskytuje sedm. 

Celorepublikově rozšířená je ještěrka obecná (Lacerta agilis) i slepýš křehký (Anguis 

fragilis). Ještěrka se vyskytuje v nelesních prostředích, v okolí níţinných rybníků, stepních 

lokalitách i v sadech a zastavěných částech obcí. Bydlištěm slepýšů bývají okraje lesů, 

paseky, křovinaté stráně i zarostlé okraje polí. 

Běţný je i výskyt uţovky hladké (Coronella austriaca) a vyskytuje se hlavně tam, kde se 

nachází početné populace ještěrky. Ty jsou totiţ její potravou. Plaz vázaný na údolí řek, který 

loví převáţně ryby, se nazývá uţovka podplamatá (Natrix tessellata) a výhřevné stráně na 

svahu údolí vyuţívá zejména ke slunění a snůšce vajec. 

Posledním druhem uţovky nacházející se v NPP je uţovka stromová (Elaphe longissima), 

která v rámci ČR obývá pouze tři lokality, z nichţ právě NP obývá nejpočetnější populace. 
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Obrázek 14: Mládě užovky stromové (Elaphe longissima) 

zdroj CD (Reiter, 2008) 

 

Dalším vzácným druhem je ještěrka zelená (Lacerta viridis), jejímţ přirozeným biotopem 

jsou světlé lesy a skalnaté lesostepi i vřesoviště. 

Všechny vše uvedené druhy plazů se řadí mezi teplomilné, ale zmije obecná (Vipera berus) 

raději obývá chladnější podhorské biotopy. Zmije se zde nevyskytuje dlouho, první nález byla 

její svlečka z okolí Číţova z roku 2007. Takţe pokud nejde jen o zbloudilce, znamená to, ţe 

tyto nepočetné populace ţijí v chladných inverzních polohách v údolí Dyje (Reiter 2008). 

 

2.7.2.5. Savci  

Na území bylo prokázáno 65 druhů, coţ tvoří bezmála tři čtvrtiny všech savců ČR. 

K relativně malým savcům patří hmyzoţravci, kterých je na území 9 druhů. Všeobecně známý 

krtek obecný (Talpa europaea) se řadí do této skupiny. Vedle něj také jeţek východní 

(Erinaceus concolor) a jeţek západní (Erinaceus europaeus). Jeţek východní se vyskytuje 

v otevřené krajině v niţších polohách a dle jeho druhového jména je zřejmé, ţe se častěji 

vyskytuje ve východních částech země. Kdeţto druhý, jeţek západní, se váţe na lesnaté 

oblasti. Další hmyzoţraví patří do čeledi rejskovitých. Za běţného je zde povaţován rejsek 

obecný (Sorex araneus), rejsek malý (Sorex minutus), bělozubka šedá (Crocidura 

suaveolens). Ve východní níţinné části je typická bělozubka bělobřichá (Crocidura leucodon) 

vázaná na plochy s vyšší bylinnou vegetací, rákosiny, vlhké louky či světlé lesy. Poslední dva 
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druhy hmyzoţravců jsou rejsec vodní (Neomys fodiens) a rejsec černý (Neomys anomalus). 

První je poměrně běţným druhem. Domovinou jsou mu pobřeţí malých vodních toků. V 

minulosti vzácný rejsec černý je dnes taktéţ běţným druhem, který osidluje podmáčené 

porosty vysokých bylin v mokřadech se stojatou vodou, ale i pahorkatiny a vyšší polohy. 

S hmyzoţravci mají společnou potravní specializaci na bezobratlé netopýři. Ti ale mají velmi 

zvláštní sociální systém, kdy samci a samičky ţijí odděleně a scházejí se jen při podzimních 

nebo jarních migracích či na zimovištích. Na teplé oblasti je vázán netopýr brvitý (Myotis 

emarginatus) a vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros), který je v rámci ČR vzácným 

druhem vázaným na členitou krajinu se světlými lesy. Netopýr Brandtův (Myotis brandtii) a 

netopýr černý (Barbastella barbastellus) patří mezi typické lesní druhy, kteří osidlují i 

břehové porosty. Zachovalé listnaté lesy s výraznou porostní strukturou obývá netopýr nymfin 

(někdy také zvaný menší), (Myotis alcathoe), který byl popsán teprve před desíti lety a od 

roku 2006 je stálým obyvatelem Podyjí. 

 

 

Obrázek 15: Vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) 

zdroj CD (Reiter, 2008) 

 

Hlodavci jsou zde nejpočetněji zastoupeni tak jako po celém území republiky. V lesním 

prostředí a rákosinách ţije norník rudý (Clethrionomys glareolus) a myšice lesní (Apodemus 

flavicollis). Savec, který je názorným příkladem vymezování hranic biogeografických oblastí, 

je hraboš mokřadní (Microtus agrestis), dříve horský druh, který se dnes vyskytuje i v oblasti 

jiţního úpatí Českomoravské vysočiny. 
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Jediný savec, který patří vysloveně do panonské oblasti, je myšice malooká (Apodemus 

microps) obývající okraje polí. Na vyšší bylinnou vegetaci se váţe náš nejmenší hlodavec, 

myška drobná (Micromys minutus), která plete svá hnízda nad zemí do vegetace. 

Nejběţnějším druhem plchů je plšík lískový (Muscardinus avellanarius), který je velice 

nenápadný a obývá lesnaté části. Na přirozené lesní porosty na skalnatých částech území i na 

lesní stavby je vázán plch velký (Glis glis). 

Z býloţravých savců zde můţeme potkat jelena evropského (Cervus elaphus) uţ od 18. století 

v rozsáhlejších lesních porostech. Dalším běţným savcem zde je muflon (Ovis musimon) 

vyhledávající světlé lesy na svaţitém nebo skalnatém terénu. Lesní prostředí také obývá kuna 

lesní (Martes martes), na určitý typ prostředí je vázán tchoř tmavý (Mustela putorius). 

Vydra říční (Lutra lutra) jako kunovitá šelma má velmi vyhraněný nárok na prostředí kde ţije 

a spolu s ní tento názor sdílí i norek americký (Mustela vison), který je nepůvodním druhem. 

Naopak původní obyvatel je tchoř stepní (Mustela eversmanni), který patří k nejméně 

poznaným druhům savčí fauny u nás (Reiter 2008). 

2.7.3. Fauna – bezobratlí 

Bezobratlá fauna je u nás i jinde ve světě velmi početnou skupinou neţ jakákoli jiná ţivá část 

přírody. Jinak tomu není ani v NP Podyjí, najdeme zde mnoho zajímavých druhů a některé 

jsou chráněny na mezinárodní úrovni. Jiné druhy se nachází jen zde, to vypovídá o 

jedinečnosti tohoto území. 

2.7.3.1. Vážky  

Po republice je známo zhruba 70 druhů váţek, po celém Znojemsku jich bylo zjištěno 44, je 

to dáno hlavně díky existenci řady teplomilných druhů zasahujících na naše území 

z jihovýchodu.  

Běţnými obyvateli tekoucích vod jsou motýlice obecná (Calopteryx virgo) a motýlice lesklá 

(Calopteryx splendens), které se rády objevují u pomalu tekoucích vod. Mezi evropsky 

významné druhy řadíme klínatku rohatou (Ophiogomphus cecilia). Jako nejvzácnější a silně 

ohroţenou váţku, která ţije v otevřených úsecích toku s písčitými náplavy, řadíme klínatku 

ţlutonohou (Gomphus flavipes).  
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K nejvýznamnějším druhům stojatých vod můţeme přiřadit šidélko huňaté (Coenagrion 

scitulum), v rámci ČR bylo zjištěno teprve před dvaceti lety a dnes má největší populaci zde. 

V oligotrofních vodách lesních tůní se zabydlela váţka tmavá (Sympetrum danae) a evropsky 

významná váţka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis), (Reiter 2008).  

2.7.3.2. Rovnokřídlí  

Ve stepních lokalitách spíše východního směru je významným druhem cvrčivec révový 

(Oecanthus pellucens). Na vřesovištích nalézáme drobného cvrčíka Myrmecophilus 

acervorum bez křídel, který ţije v hnízdech mravenců. Je to poměrně vzácný druh ţijící 

skrytým ţivotem. Významnější druhy stepních oblastí jako kobylka révová (Ephippiger 

ephippiger vitium) ţijí jen na několika málo místech v ČR. Mezi největší druhy hmyzu ve 

střední Evropě řadíme kobylku ságu (Saga pedo), která je reliktním stepním druhem. 

Na suchých lokalitách ve vyšších travnatých porostech se vyskytuje saranče Stenobothrus 

crassipes a je povaţována za vzácného druha (Reiter 2008). 

2.7.3.3. Kudlanky, škvoři 

Asi nejznámější kudlankou v široké veřejnosti je kudlanka náboţná (Mantis religiosa), taktéţ 

je jediným zástupcem tohoto druhu u nás. Obývá stepní trávníky, vřesoviště a jiné travní 

biotopy. Řád škvorů zde zastupuje náš největší škvor Labidura riparia a můţe dosahovat 

délky aţ 38 mm. Vyskytuje se na písčitých březích řek a patří mezi vzácné druhy (Reiter 

2008). 

2.7.3.4. Ploštice  

Suchozemské ploštice se většinou váţí na zachovalou xerotermní vegetaci, především na 

skalnaté a travnaté stepi a vřesoviště. Kněţice Vilpianus galii má kulovitý tvar a zde dosahuje 

své severní hranice rozšíření. Z posledních přírůstků fauny ČR je vroubenka americká 

(Leptoglossus occidentalis) zavlečená ze severní Itálie a odtud se expanzivně rozšířila aţ 

k nám. Vzácným stepním druhem, který se vyskytuje výhradně v NPP, je pestře zbarvená 

ploštička Melanocoryphus albomaculatus. Kriticky ohroţeným druhem je pozemka 

Microdema micropterum vázaná výhradně na vřesoviště. 

Jako jediný zástupce vodních ploštic v rámci ČR, která ţije na dně tekoucích vod, můţeme 

označit hlubenku skrytou (Aphelocheirus aestivalis), (Reiter 2008). 
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2.7.3.5. Brouci  

Díky tomu, ţe se tato oblast nachází na okraji panonské oblasti, je povaţována za jedno 

z nejbohatších oblastí výskytu stepních a teplomilných druhů. 

Střevlíkovití zde zastupují téměř polovinu druhů v ČR. Zjistil se výskyt několika reliktních 

druhů, a to Licinus cassideus, Poecilus punctulatus a Harpalus albanicus. Na vřesovištích 

taktéţ střevlíček Bradycellus ruficollis. Nově nalezený v ČR je jihoevropský druh střevlíka 

Parophonus dejeani. Na úhorech a narušovaných půdách se nachází vzácní semenoţraví 

střevlíci, jako hrbáč Zabrus spinipes či Amara tricuspidata. 

Brouci vázaní na mrtvá těla uhynulých ţivočichů v různém stadiu rozkladu jsou druhy jako 

Agyrtes castaneus či náš největší hrobařík Nicrophorus germanicus. Na kamenitých nebo 

písčitých lokalitách najdeme vzácný druh z čeledi Colydiidae, který se vyskytuje na porostech 

lišejníku hávnatky, Orthocerus clavicornis. Na chrpy vázaný je Cyphocleonus achates, který 

zde má jedinou lokalitu výskytu v ČR. Dalším druhem vyskytujícím se pouze v Podyjí je 

Donus viennensis, který se vyskytuje na vlhčích loukách. 

Střevlík nepravidelný (Carabus irregularis) je významný druh suťových lesů inverzních 

poloh. Doubravy a dubohabřiny jsou domovem roháče obecného (Lucanus cervus) našeho 

největšího brouka. Vzácné druhy ţijící v odumřelých kmenech jsou zlatohlávci, jako Potosia 

fiberi či Cetonischema aeruginosa. Evropsky významný druh kovaříka Limoniscus violaceus 

ţije taktéţ v různých typech mrtvého dřeva. Druhy drabčíků také osidlují odumřelé stromy, 

z nich velmi vzácný je Mycetophagus ater, který se vyskytuje v západní části NPP. 

 

 

Obrázek 16: Roháč obecný (Lucanus cervus) 

zdroj CD (Reiter, 2008) 
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Na janovci metlatém (Sarothamnus scoparius) ţijí krasci Anthaxia chevrieri a Agrilus 

croaticus. Druhý z nich se vyskytuje pouze na vřesovištích NPP v rámci celé ČR (Reiter 

2008). 

2.7.4. Motýli  

Lidé obdivují motýly zejména denní, kterých je ale v ČR asi jen 140 druhů, kdeţto ti noční uţ 

nejsou tak krásní ale co do počtu druhů jich je téměř 3 400 druhů. 

Z těch denních druhů zde nacházíme otakárky, jako otakárek fenyklový (Papilio Machač) 

vyskytující se na stepích, úhorech a zahradách. Na výslunných křovinatých stráních a stepích 

najdeme otakárka ovocného (Iphiclides podalirius). Zástupcem hnědásků je unikátní 

hnědásek podunajský (Melitaea britomartis) ţijící převáţně na vřesovištích. 

Druhy obývající světlé lesy a větší plochy pasek dnes pomalu mizí. Jedním 

z nejvýznamnějších druhů obývajících takovéto oblasti je jasoň dymnivkový (Parnassius 

mnemosyne).  

 

 

Obrázek 17: Jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne) 

zdroj CD (Reiter, 2008) 

 

Taxon motýla, který byl pro NPP endemický, byl poddruh jasoně červenookého, Parnassius 

apollo marcomanus, dnes je ale bohuţel povaţován za vyhynulý. 
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Mezi noční motýly, kteří se vyskytují na vřesovištích nebo písčitých biotopech, řadíme velmi 

vzácného přástevníka svízelového (Chelis maculosa). Největším motýlem u nás je martináč 

hrušňový (Saturnia pyri), který se zde vyskytuje v sadech a okrajích listnatých lesů. 

Z čeledi můrovitých zde najdeme teplomilnou kukléřku (Episema gozmanyi) jejíţ housenky 

ţijí na divizně brunátné. Tato kukléřka je prvonález pro ČR. Pouze zde se také vyskytuje 

blýskavka skalní (Platyperigea terrea) a blýskavka plachá (Platyperigea aspersa). 

V lesostepních či skalnatých biotopech můţeme najít nejzajímavější motýly. Z nich velmi 

vzácným druhem je stuţkonoska úzkopásá (Catocala promissa), dalším takovým je i 

hnědopáska alchymista (Catephia alchymista), (Reiter 2008). 

2.7.4.1. Chrostíci  

Tento druh je středně velký řád příbuzný motýlům. Podílejí se na rozkladu organické hmoty 

ve vodním prostředí významným způsobem a jsou důleţitou sloţkou potravy ryb i některých 

suchozemských obratlovců. Takovým příkladem za vše je vzácný zástupce rodu 

Hydropsyche, Hydropsyche fulvipes (Reiter 2008). 

2.7.4.2. Síťokřídlí 

Z lesních zástupců zde patří zlatoočka Nathochrysa fulviceps. Zatím jediný nález mravkolva 

Myrmecaelurus trigrammus v ČR je prokázán na Havranickém vřesovišti. 

Na okrajích lesů a křovinatých stráních ve východní části NPP je vázána teplomilná 

pakudlanka jiţní (Mantispa styriaca), která zde dosahuje své severní hranice rozšíření (Reiter 

2008). 

2.7.4.3. Dvoukřídlí  

Opět významnost tohoto areálu dosvědčila čtyři nálezy nových druhů pro vědu. Tři z nich 

patří do čeledi bedlobytek (Mycetophilidae) a čtvrtý do čeledi Stenomicridae. Dohromady 252 

druhů z Podyjí je v různých kategoriích zařazeno na Červený seznam bezobratlých ČR. 

Velmi vzácným je alpský druh pestřenka Cheilosia caerulescens. Největší zástupci 

dvoukřídlých jsou ovádi (Tabanidae). Nejvýznamnějším zástupcem je bzikavka Chrysops 

flavipes nebo ovád Silvius alpinus (Reiter 2008).  
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2.7.4.4. Blanokřídlí  

Nejvíce prozkoumanou skupinou v ČR jsou ţahadloví (Aculeata), z nichţ nejběţnějšími 

druhy jsou včely ploskočelky rodu Lasioglossum, které jsou velmi teplomilné a indikují okraj 

Panonské oblasti. Vzácnější jsou zde Lasioglossum nigripes a Lasioglossum buccale. 

Ve východní části NPP se můţeme setkat s malými kovovými včelami rodu Ceratina jako 

Ceratina chalybaea a Ceratina nigrolabiata. Vyskytují se zde i tzv. kukaččí včely, které 

stejně jako kukačka kladou vajíčka do cizích hnízd. Vzácnými druhy takového typu jsou 

Nomada armata, Nomada integra či Nomada trispinosa nebo také temnice Stelis ornatula. 

V posledních letech je také prokázán velmi vzácný druh kodulky Smicromyrme sicana (Reiter 

2008).  

2.7.4.5. Mravenci  

Více neţ dvě třetiny druhů mravenců ČR se nachází v této oblasti. K těm nejvýznamnějším 

řadíme velmi vzácného mravence světlých hájů a xerotermních lesostepí Proceratinum 

melinum,který ţije skrytým způsobem ţivota v půdě. Nejvzácnějším mravencem je 

parazitický druh Myrmoxenus ravouxi, který ţije v hnízdech hostitelských mravenců rodu 

Temnothorax. V rámci ČR je znám pouze ze tří lokalit, z nichţ jedna je skalnatý svah Býčí 

skály. Významným a v dnešní době velice vzácným mravencem je semenoţravý druh Messor 

structor a nedávno popsaný středoevropský teplomilný druh Lasius austriacus, který je u nás 

znám pouze z oblasti NPP (Reiter 2008). 
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3. Výběr a popis hlavních zajímavostí NP 

Následující místa a památky jsem si vybrala díky jejich jedinečnosti, ale také hlavně proto, ţe 

na mě při návštěvě NPP udělaly největší dojem. 

3.1. Šobes 

Na úbočí skalního ostrohu v meandru řeky Dyje leţí jedna z nejstarších a patrně nejlepších 

vinic evropských vinařských poloh – Šobes. Její jméno znají nejen mnozí pěstitelé a 

producenti, ale rovněţ i milovníci vín a návštěvníci Znojemska. I naprostý laik si mnohdy 

nenechá ujít návštěvu této vyhlášené viniční trati v letních měsících, kdy přímo na vinici 

otvírá společnost Znovín Znojmo firemní stánek a všem milovníkům vína se nabízí jedinečná 

šance ochutnat v půvabném autentickém prostředí některá šobeská vína, někdejší klenoty 

hodovních tabulí moravských kníţat, českých králů a vídeňského císařského dvora. 

Vzhledem ke své výhodné poloze byla lokalita Šobes osídlena jiţ ve starší době kamenné. 

Pocházejí odtud nálezy kamenných štípaných nástrojů, jejichţ stáří se pohybuje okolo 30 tisíc 

let. Následné osídlení je doloţeno i z mladší doby kamenné od kultury s moravskou 

malovanou keramikou. 

V období pozdní doby kamenné se Šobes stává důleţitým společenským a hospodářským 

sídlem. Řeka Dyje v té době představovala důleţitou komunikaci a Šobes byl jedním ze 

středisek na linii tzv. výšinných center podél řeky. Aktivně osídlená byla kompletně celá 

plocha této lokality, coţ souvisí se začínající výrobou a směnou. Jednalo se o lid kultury 

nálevkovitých pohárů, lid kultury s kanelovanou keramikou a lid kultury jevišovické. 

Jiţ ve středověku byla lokalita pro svou mimořádně příznivou polohu vyuţívána k pěstování 

vinné révy. Víno z této oblasti bylo proslulé svojí kvalitou a zejména v minulém století bylo 

dodáváno na císařský dvůr a do význačných vídeňských restaurací. V současné době lokalitu 

Šobes vlastní ZNOVÍN ZNOJMO a.s. se sídlem v Šatově, který zde na celkové ploše téměř 

11 hektarů pěstuje především Ryzlink rýnský, R. vlašský, Rulandské šedé a R. bílé. 

Šobes patří k několika přírodně nejcennějším lokalitám národního parku Podyjí. Řeka zde 

tvarovala údolní krajinu od pozdních třetihor erozí ţul, jeţ náleţejí k Dyjskému masivu. 

V horní části ostroţny jsou půdy na kyselém skalním podloţí jen mělké a vysychavé, coţ 

přispívá k výskytu zakrslých, teplomilných, rozvolněných doubrav. Na sídlištní lokalitě níţe 

v údolí jsou zachovány hlubší půdy na spraších. Přestoţe je lokalita jiţ velmi dlouho 
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ovlivněna přítomností člověka, je unikátní druhovou pestrostí rostlin, hmyzu a plazů. 

Najdeme zde sedm druhů dubů a teplomilné keře, jako dřín, višeň mahalebku, jalovec, 

řešetlák počistivý a skalník celokrajný. K zajímavým a vzácným rostlinám patří kosatec 

dvoubarvý, kakost krvavý či třemdava bílá. Z velkého počtu unikátních druh hmyzu 

jmenujme jen nápadné druhy motýlů, jako jasoň dymnivkový a pestrokřídlec podraţcový. 

Z brouků tesařík obrovský, tesařík broskvoňový, roháč obecný a zlatohlávek skvostný, ze 

síťokřídlých je to pakudlanka jiţní. Na Šobesu ţijí všechny naše druhy uţovek a nejčastěji si 

jich můţeme všimnout na kamenných zídkách z rovnaniny bez pojiva, tzv. na sucho. Takové 

zídky jsou vhodným místem i pro výskyt plazů. Je nezbytné udrţovat tyto zídky v dobrém 

stavu a bez vegetace, aby vyhovovaly přirozeným potřebám plazů. K řece vázané uţovka 

obojková a uţovka podplamatá vyuţívají kamenné zídky v době rozmnoţování. V okolí zídek 

loví také teplomilná uţovka hladká a náš největší a nejvzácnější had uţovka stromová. 

Častým obyvatelem skalek a kamenných teras je nádherně zbarvená ještěrka zelená. Poblíţ 

šobeské enklávy hnízdí výr velký, krkavec velký, dudek chocholatý a strakapoud prostřední. 

Na vinici si můţete všimnout kamenných zídek skládaných z rovnaniny bez pojiva, tzv. na 

sucho (informační tabule v NPP). 

 

Obrázek 18: Vinice Šobes  

(foto: vlastní) 
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3.2. Nový Hrádek u Lukova 

Krom své nesporné historické hodnoty mají zříceniny hradů v krajině také vysokou hodnotu 

přírodovědnou. Přispívají ke zpestření biotopů, čímţ zvyšují biodiverzitu. Pestrost krajiny 

ovlivňují hrady mnoha způsoby. Jejich vysoké zdi příroda vnímá jako skalní stěny, nadzemní 

i podzemní vnitřní prostory jako jeskyně. Proto na Novém Hrádku sídlí v zimě i v létě 

například početné společenstvo netopýrů. Stavby se tyčí vysoko nad terénem a slouţí nejen 

lidem, ale i ţivočichům za vyhlídková místa. 

Kameny ve zdech jsou slepeny vápnitým pojivem. V krajině tvořené převáţně kyselými a 

minerálně chudými horninami to znamená zásadní změnu. Spáry zdí tak často sleduje i 

kapradina sleziník routička, která se na kyselých horninách vůbec nevyskytuje. Vápník 

vyhledává taktéţ mrkvovitá rostlina ţebřice pyrenejská (Libanotis pyrenaica). 

Vysoké zdi na odlesněných plochách jsou trvale sluněny, jejich teplota tak dlouhodobě stoupá 

nad průměr v okolních lesích. Teplomilným druhům, jako česnek ţlutý (Allium flavum) nebo 

trávnička obecná (Armeria vulgaris), je díky zříceninám usnadněno šíření do chladnějších 

oblastí. 

Díky uměle vytvořenému bezlesí v okolí se daří světlomilným druhům rostlin. Zde to jsou 

hlavně kriticky ohroţené druhy jako zapalička největší (Tordylium maximum) a divizna 

ozdobná (Verbascum speciosum). I druhům sem zavlečeným se daří v rozšiřování, příkladem 

je brčál barvínek (Vinca minor), (ústní sdělení p. Badoška). 

 

Obrázek 19: Vyhlídka z Nového Hrádku  

(foto: vlastní) 
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3.3. Havranické vřesoviště 

Toto vřesoviště je druhově snad nejbohatší lokalitou v národním parku. Výjimečnou pestrost 

zdejší přírody podnítil člověk svým hospodařením. Lidské působení se zde datuje od neolitu. 

Ve středověku ustoupil les pastvinám sahajícím aţ ke kaňonu řeky Dyje. Na málo úrodné 

půdě se pásla stáda ovcí a později zde byly zakládány sady. Vznikla tak různorodá krajina 

trávníků rozdrobených mezi keři, drobných lesíků, luk a sadů, vřesových zákoutí. Pestrost 

krajiny se odráţí v druhovém bohatství zdejší přírody a mnoho vzácných druhů zde našlo svůj 

domov. 

Toto vřesoviště je mozaikou několika typů staré kulturní krajiny. Teplomilné a suchomilné 

vřesoviště tu prostupují výhřevné stepní pastviny, lada a staré třešňové sady. Na níţe 

poloţených místech najdeme svěţí loučky a prameniště. Tato stanovištní rozmanitost se 

odráţí ve výskytu více neţ 500 druhů vyšších rostlin a ve značném bohatství bezobratlých 

ţivočichů, zejména hmyzu. V pásmu znojemských vřesovišť jde o největší komplex o ploše 

zhruba 100 ha, který je zařazen do druhé zóny národního parku. 

Přírodní jedinečnost určuje mělká půda na ţulovém skalním podloţí, dlouhá vegetační doba 

(únor-listopad), sráţkový stín Vysočiny a kontinentální klima. Výsledkem mnohasetleté 

pastvy jsou unikátní keříčková společenstva s dominujícím vřesem a kručinkou chlupatou, jeţ 

nahradila původní teplomilné doubravy vykácené nejpozději v době středověké kolonizace. 

V časném jaru rozkvétá na vřesovištích křivatec český (Gagea bohemica) a koniklec 

velkokvětý (Pulsatilla grandis), později kručinka chlupatá (Genista pilosa), vstavač kukačka 

(Orchis morio) a divizna brunátná (Verbascum phoeniceum). V létě kvete smil písečný 

(Helichrysum arenarium), vřes a rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum) a aţ do 

podzimu trávnička obecná (Armeria vulgaris). Hmyz zastupuje kudlanka náboţná (Mantis 

religiosa), kobylka révová (Ephippiger ephippiger), pakudlanka jiţní (Mantispa styriaca), 

krasec třešňový (Anthaxia candens) a hnědásek podunajský (Melitaea britomartis). Z plazů 

zde objevíme uţovku hladkou (Coronella austriaca) a ještěrku zelenou (Lacerta viridis) a 

z ptáků strnada lučního (Miliaria calandra) a pěnici vlašskou (Sylvia nisoria), (informační 

tabule v NPP). 
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Obrázek 20: Havranické vřesoviště 

zdroj CD (Reiter, 2008) 

 

3.4. Vranov nad Dyjí 

Zámek leţí s necelými devíti sty obyvateli ve stejnojmenné obci. První zmínka o zámku je 

z roku 1 100, kdy kronikář Kosmas zaznamenal setkání českého kníţete Břetislava II. 

s rakouským kníţetem Gotfriedem u zámku Vranova. Ten byl zaloţen nejpozději v druhé 

polovině 11. st. jako zeměpanský patřil k podyjské soustavě hradů, které chránily 

jihomoravskou hranici na řece Dyji vůči nepřátelským vpádům (Doleček). Zámek se tyčí na 

skalním ostrohu bítešské ortoruly a je skvělou ukázkou středoevropského světského baroka. 

Vznikl přestavbou románsko-gotického hradu. 

Současná podoba zámku je práce hrabat Althannových, kteří si pozvali dobově proslulého 

dvorního architekta Jana Bernarda Fischera z Erlachu na popud poţáru roku 1665. Nejdříve 

postavili sál předků vyzdobený sochami rodu Altahannů a freskami a později i zámeckou 

kapli Nejsvětější Trojice. Po nich zámek připadl polským Mniszkům, kteří se nadále snaţili o 

rozvoj a právě oni se zaslouţili o výkvět vranovského závodu na kameninu a porcelán. 

Hrabata Stadničtí ho drţeli aţ do druhé světové války a dnes tuto národní kulturní památku 

spravuje stát (sezónní průvodce). 
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Obrázek 21: Zámek Vranov nad Dyjí  

(foto: vlastní) 
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4. Diskuze nad možnými ohroženími parku, návrh opatření 

Myslím si, ţe takovým nejproblémovějším faktorem NPP je údolí řeky Dyje a její povodňová 

aktivita v době tání sněhu či vydatných sráţkách v jarních nebo letních obdobích. Samotný 

tok je pak ohroţen znečištěnými vodami tekoucími z polí či odpadními vodami. Zejména 

negativně na celý vodní ekosystém působí i existence vodních nádrţí, které v podstatě 

ohraničují vstup do NPP. Přehradní nádrţe Vranov nad Dyjí a Znojmo. Dalším faktorem je i 

regulace vodní hladiny. 

V této kapitole se ale budu soustřeďovat pouze na jeden faktor ohroţující své prostředí. Jsou 

to povodně. V naší zemi jsou to nejčastější ţivelné pohromy, se kterými se můţeme setkávat 

vlastně kaţdý rok ať uţ v menší či větší míře. Úplná ochrana v dnešní době není moţná, ale 

lze tyto rizika určitými kroky zmenšit.  

Nejproblematičtějšími oblastmi jsou malé potůčky a potoky s malým korytem, kdy při 

vydatných sráţkách mnohdy překračují své kapacity. Řeka Dyje má v NPP několik přítoků. 

Samozřejmě jak uţ jsem zmiňovala výše, některé v letních měsících vysychají, ale stále 

zůstává dost přítoků, které dokáţí ovlivnit nivu Dyje výrazným způsobem. 

Jak je uvedeno v návrhu plánu oblasti povodí Dyje spadá NPP do oblasti se silnou aţ velmi 

silnou mírou poškození. Předmětem ochrany by měly být přilehlé vesnice a s tím i sníţení 

rizika ohroţení obyvatel a jejich majetku. Pokusit se o zadrţování vody v krajině, a to 

prostřednictvím přírodě blízkých opatření. Snaţit se vysazovat, a tím i zabraňovat větší erozi 

půdy, původní dřeviny. Změnit způsob vyuţití obhospodařované půdy, vytvářet protierozní 

meze či záchytné příkopy a remízky. V neposlední řadě by měli být připraveni i lidé na změnu 

klimatu a učinit vhodná opatření na minimalizaci škod způsobených zvýšenou hydrologickou 

činností. 

Z konkrétních příkladů ochrany před povodněmi jsou jiţ zahájené rekonstrukce poldrů a 

zvýšení retence na soutoku Moravy a Dyje. 
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5. Návrh poznávací stezky 

5.1. Informační tabule 

NÁRODNÍ PARK PODYJÍ

Vznik 1.7.1991

Rozloha 63 km²

Řeka Dyje v NP má 40 km

Lesnatost je 84%

Nejvyšší bod 536 m.n m.

Nejnižší bod 207 m.n m.

ZAJÍMAVÁ MÍSTA

Havranické vřesoviště, Šobes

a Sealsfieldův kámen  po

Nový Hrádek, Devět mlýnů po  

Býčí hora,Vranov, Číţov a

Ledové sluje po   

FAUNA

Luňák červený

Mlok skvrnitý

Uţovka stromová

Ještěrka zelená

Vrápenec malý

Kudlanka náboţná

Pakudlanka jiţní

Jasoň dymnivkový

FLÓRA

Divizna brunátná

Třemdava bílá

Brslen evropský

Tis červený

Topolovka bledá

 

 

Vycházíme z parkoviště těsně před vstupem do NPP v obci Hnanice. Jako první narazíme na 

Fladnitzké vřesoviště, které má stejné podmínky jako to Havranické, které je od daného místa 

vzdáleno zhruba půl kilometru. Vydáme se po ţluté značce a asi po 1,5 kilometru dojdeme na 

vinici Šobes, kde v letních měsících můţeme ochutnat nabízená vína. Po přestávce 

pokračujeme po ţluté a za necelé čtyři kilometry dojdeme klidným terénem na Sealsfieldův 

kámen. Poté se dáme dolů po zelené, odkud se napojíme po 400 metrech na modrou. Po cestě 

narazíme na zbylé části Devíti mlýnů a po necelých osmi kilometrech dorazíme na Nový 

Hrádek. 

Na Býčí horu půjdeme z Vranova nad Dyjí 4,2 kilometry, protoţe je to nejvyšší bod v NPP 

naskytne se nám krásný výhled a cestou narazíme i na Ledové sluje. Budeme se drţet 

červeného značení a po dalších 4,4 kilometrech dojdeme do obce Číţov. Odtud se půjde do 

Horního Břečkova. Kdo by se chtěl vrátit do Hnanic má před sebou 7 kilometrů. 
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6. Závěr  

Národní park Podyjí leţí v okrese Znojmo v Jihomoravském kraji. Tento okres je znám 

v očích turistů především jako oblast dobrého vína a zajímavých turistických míst. Podyjí je 

právě jednou z těch atraktivit, za kterými se lidé vydají na výlet. 

Tato oblast je totiţ z několika hledisek zcela výjimečná. Prvním aspektem je přítomnost styku 

hranice našich dvou geologických celků, z čehoţ vyplývá různorodost sloţení a měnící se 

horninové prostředí na kaţdém kroku. Bohatá historie osidlování a nedávný útlum zformovaly 

krajinu do dnešní podoby, i proto zde máme všelijaké anomálie. Hlavně flóra je zde 

zastoupena několika druhy, které nemají v rámci republiky obdoby a v některých případech 

ani v oblasti střední Evropy. Zářným příkladem je 77 druhů chráněných rostlin a 18 druhů 

orchidejí. Méně, ale přesto se stejnou důleţitostí zde hraje svou roli i fauna, která nabízí 

mnoho vzácných a ojedinělých druhů. Nejpočetnější skupinou je hmyz, ale najdeme zde na 65 

druhů savců, coţ v ohledu na velikosti území není tak málo. 

Taktéţ drţí prvenství v kráse nejzachovalejšího říčního údolí v ČR i samotné krajiny, která je 

natolik rozmanitá a důkazem je přítomnost snad všech prvků krajiny. Od údolní nivy po 

skalnaté výchozy. 

Jedinečné jsou i památky, které sehrály v historii velmi významnou úlohu a mnohdy byly 

střediskem všeho dění v širokém okolí, později tvoří hranici mezi dvěma státy drţící se 

dodnes. 

Doufám, ţe jsem v této práci zahrnula vše podstatné a přispěla tak k přiblíţení této bezesporu 

zajímavé a cenné lokality potenciálním návštěvníkům nebo zájemcům o problematiku 

ochrany přírody či historických památek. 
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