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rybníky tůně a mokřady
1 rybníky u Jejkala A polní mokřad za bývalou rotou
2 Pod Lesnou B Braitavská tůň
3 Protržený C tůň pod Ledovými slujemi
4 Čížovský lesní D Onšovské tůně
5 Pod chatou (Dehťák) E tůně na Klaperově potoce
6 Čížovský malý F Mokřad na Pyramidě
7 Lukovské rybníky G lukovské polní mokřady
8 obecní rybník v Podmolí H Podmolí–strouha a tůně u Pustého rybníku
9 Pustý I polní mokřad u Mašovické střelnice
10 Žlebský J Černá luža
11 Na Prádlech K Opuštěný meandr pod Šobeskou šíjí
12 Andělský L tůně na Mašovické střelnici
13 Havranický rybník M U Rumcajse
14 Hnanický rybník N Za Popickou kaplí
15 Sádky na Devíti mlýnech O U havranického hřbitova

Tůně na Klaperově potoce 
(Horní Břečkov – Čížov) (E)

Dvě menší tůně vybudovala Správa v roce 2007 v podmáčené 
olšině v nivě Klaperova potoka. Biotop byl vytvořen s cílem pod-
pory lokální biodiverzity druhů, zaměřené převážně na čolka dra-
vého. Po více než deseti letech fungování je zřejmé, že se vý-
stavba povedla, v rámci pravidelného monitoringu byla zjištěna 
přítomnost i dalších druhů obojživelníků. Mezi rostlinami domi-
nuje rdest vzplývavý a lakušník štítnatý. 

Podmolí–strouha a tůně 
nad Pustým rybníkem (H)

Soubor mokřadních biotopů na jižním okraji obce Podmolí, 
který zahrnuje Evropsky významnou lokalitu Podmolí – strouha. 
Jedná se starou meliorační strouhu, která tvoří přítok do obec-
ního rybníka. Území bylo vyhlášeno pro ochranu populace čolka 
dravého. Na přilehlé louce se v jarních měsících objevuje zajímavý 
luční mokřad. Žije zde vzácný pavouk slíďák slaništní, v husté rá-
kosině hnízdí pravidelně moták pochop. Nedaleko strouhy, na 
okraji národního parku, byly v roce 2008 dvě malé vodní plochy 
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Mokřady a tůně

Důležitou složkou prostředí jsou různé typy mokřadů, tůní, polních 
rozlivů a zamokřených půdních depresí. Tyto biotopy představují zá-
kladní stavební kámen funkční krajiny. V minulosti spontánně vzni-
kaly a zanikaly působením přírodních procesů. Dnes většinou vzni-
kají s pomocí člověka a bez jeho udržovacích činností by postupně 
zanikaly. 

Na území NP Podyjí se setkáváme s několika typy mokřadních eko-
systémů. Mezi nimi jsou biotopy, které vznikly v dávné minulosti a jde 
tak o nich hovořit jako o původních mokřadech vzniklých přirozenou 
cestou. Jedná se o mokřady, které jsou provázané s říčním korytem 
Dyje. Příkladem je Opuštěný meandr pod Šobeskou šíjí (K), který se 
nachází částečně nad úrovní toku řeky. Obdobný pozůstatek mean-
drující řeky Dyje je ve Vranově nad Dyjí (C) - na louce pod Ledovými 
slujemi se nachází několik malých tůní, které kdysi byly součástí ko-
ryta řeky. 

Většina mokřadů však vznikla činností člověka nebo byla jeho fun-
gováním v krajině více či méně ovlivněna. Mimo rybníky se v krajině 
Podyjí můžeme setkat s tůněmi ať už z dávné minulosti (selské lůmky) 
nebo ze současnosti, pro podporu lokální diverzity druhů. Zásadní 
charakteristikou pro kvalitu tůně je pozvolný sklon břehů, dobře roz-
vinutá vegetace, různorodé dno a přísun slunečních paprsků.
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vybudovány a jedna prosvětlena. Hned v prvních letech po vy-
budování byly tůně hojně využívány obojživelníky i dalšími mok-
řadními druhy. 

Onšovské tůně  (D)

Lokalita je tvořena dvěma odlišnými biotopy. Stará tůň je již 
značně zastíněná okolní vegetací, vznikla přehrazením drobné 
terénní deprese a byla v minulosti několikrát upravena tak, aby 
zadržovala vodu pro zvěř. Naopak nová tůň vznikla v roce 2014 
obnovením původní plně zazemněné nádrže. Tůně obývá široké 
spektrum vodních brouků, např. potápník vroubený, v letním ob-
dobí, kdy tůně vysychají, roste na obnaženém dně drobná kvě-
tina blatěnka vodní. 

Tůně za Popickou kaplí  (N)

Dvě tůně uprostřed Popického vřesoviště, které jsou napájeny 
pouze srážkovou vodou, vznikly jako selské lůmky v minulosti. 
Žije zde jedna z mála populací čolka dravého na pravém břehu 

řeky Dyje. V České republice a je to jedna z velmi mála lokalit 
drobného vodního korýše, hrašníka zobcovitého.

Mokřady

Mokřady vznikají také na loukách, polích nebo v lesích. Cha-
rakter takového mokřadu je závislý na délce a intenzitě zaplavení  
a na vhodném málo propustném substrátu. Takové mokřady 
vznikají nejčastěji zjara, nebo mohou vzniknout během letních 
měsíců po intenzivních srážkách. Jsou to významné plochy z hle-
diska výskytu vzácných druhů rostlin a živočichů, které pro svůj 
vývoj potřebují pravidelné střídaní sucha a vody, např. lupeno-
nohých korýšů. V Podyjí najdeme všechny typy těchto periodic-
kých mokřadů. Nedaleko Lukova (Pyramida – F) či Podmolí (Černá 
luža – J) existují lesní mokřady, které hostí vzácné korýše. Luční 
mokřady najdeme v Podmolí (strouha – H) nebo u rybníka Jejkal 
(1). Polní rozlivy se pak pravidelně objevují u Podmyčí za býva-
lou rotou (A), v Podmolí u cesty na Mašovickou střelnici (I), nebo  
v polích na Lukovsku (G). V jejich semenné bance jsou uložena se-
mena zajímavých druhů, které čekají na příhodné podmínky - na-
příklad myší ocásek nejmenší.

Vybrané podyjské vodní plochy



Pustý rybník  (9)

Leží na přítoku Žlebského potoka u obce Podmolí a předsta-
vuje drobnou vodní plochu v pokročilé fázi sukcese, tedy výrazně 
zarostlou makrovegetací (převážně rákosem). Hojně zde roste 
také skřípinec jezerní či rdest vzplývavý. Pod hladinou rybníka 
se ukrývají bohaté populace karase obecného a čolka dravého. 
Velmi významnou roli hraje rybník také jako biotop zajímavých 
druhů bezobratlých. Žije zde populace vzácného pavouka, lov-
číka mokřadního. Vyskytuje se tu několik druhů vážek, např. šídlo 
rákosní nebo lesklice zelenavá. 

Základní údaje při běžné hladině

maximální hloubka 2,1 m
vodní plocha 3 100 m2

objem zadržené vody 2 700 m3 

výška hráze nade dnem 4,1 m

2   Skokan ostronosý
3  Bublinatka jižní

1 2 3 4 5 6
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4   Čížovský lesní rybník
5   Kuňka obecná
6   Šípatka střelolistá

7   Čolek dravý
8   Čížovský malý rybník

   9 Karas obecný
10 Pustý rybník

 Žlebský rybník  (10)

Rybník, který vznikl omylem. Když pohraničníci opustili hraniční 
pásmo, zanechali u Podmolí nad obslužnou komunikací podél bý-
valých drátů drobnou vodní plochu na Žlebském potoce. Správa 
vybudovala v roce 2001 nové technické objekty v hrázi a odstra-
nila sedimenty. Během úprav plochy byl na dně údolí objeven 
starý zanesený propustek, který se zanesl sedimenty a voda pak 
neměla kudy téct, nastoupala až na obslužnou komunikaci po-
hraniční stráže. Aby bylo možné se po komunikaci dále pohybo-
vat, byl vybudován další propustek, který už jen zajistil, aby voda 
nepřetékala přes cestu. A tak vznikl rybník v místě hluboce zaříz-
nutého údolí, tedy tam, kde by ho žádný rybníkář nepostavil. Ale  
i tady najdeme zajímavé druhy rostlin a živočichů. Roste zde napří-
klad kosatec žlutý nebo zevar vzpřímený. V zátopě rybníka je také 
možné pozorovat raka říčního, který obývá celý tok Žlebského po-
toka. Na rybníku se pravidelně objevuje vydra říční.

Základní údaje při běžné hladině

maximální hloubka 4,35 m
vodní plocha 5 200 m2

objem zadržené vody 6 000 m3 

výška hráze nade dnem 7,5 m

neláká vodní ptáky, kteří potřebují pod vodou vidět, nehledě na 
to, že jim v takovém rybníce chybí vhodná potrava. V rybníku zů-
stávají namačkané ryby. Pro další organismy už není místo ani 
vhodné prostředí. Se sníženou průhledností mizí také vodní rost-
liny.

V samotném národním parku je 10 rybníků, z toho o sedm  
z nich se stará Správa Národního parku Podyjí (Správa). Pokud 
vůbec vodní plocha umožňuje chov ryb, je vysazován především 
lín a obsádka je závislá na přirozené úživnosti. U jiných rybníků je 
snahou Správy upravit rybářské obhospodařování tak, aby voda 
v rybníce dosahovala průhlednosti za běžných podmínek ales-
poň 50 cm a aby na 20 až 30 % vodní plochy byly vodní rostliny.

Rybníky u Jejkala (1)

Dva nebeské rybníky v těsném sousedství, které leží v prame-
ništi Feliciina potoka u obce Podmyče. Rybníky vznikly přibližně 
v 50. letech minulého století. V případě Horního byla zátopa vy-
hrnuta do stran a vznikly tak nepřirozené valy, které zabraňují ko-
munikaci litorálního pásma s okolním prostředím. Dolní rybník je 
intenzivně rybníkářky využíván k chovu ryb. Horní rybník byl ne-
dávno odbahněn a chov ryb je zde významně regulován podmín-
kami dotace. Vzniká zde tak zajímavý a významný mokřadní eko-
systém, ve kterém dominuje rákos a orobinec. Rozvinutá je popu-
lace masožravé bublinatky jižní, která pomocí lapacích měchýřků 
loví zooplankton. V hustém litorálním porostu rákosu přežívá po-
pulace skokana ostronosého. Rybníky jsou důležitým hnízdištěm 
vodních ptáků, hnízdí zde několik druhů rákosníků a v příhod-
ných letech i husa velká.

Horní rybník / Dolní rybník (Základní údaje při běžné hladině)

maximální hloubka 2,58 m / 3,28 m
vodní plocha 8 420 m2 / 12 000 m2

výška hráze nade dnem 2,93 m / 4,18 m
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Čížovský malý rybník (6)

Byl postaven v šedesátých letech minulého století nedaleko 
obce Čížov. Množství vody v rybníce je závislé na dešťových sráž-
kách a přítoku z melioračního potrubí. V roce 2019 byla z projektu 
dokončena oprava hráze, vybudován nový bezpečnostní přeliv 
a výpustné zařízení. Zátopa rybníka byla odbahněna. V loukách 
nad rybníkem byla v rámci projektu vybudována nová větší tůň, 
která přehradila meliorační řad a vytvořila tak další vodní plochu. 
Díky semenné bance v sedimentech rybníka se i přes odbahnění 
udržely zajímavé vodní rostliny jako je lakušník štítnatý nebo ha-
lucha vodní. Lokalita je významná výskytem silné populace čolka 
dravého a rosničky zelené.

Základní údaje při běžné hladině

maximální hloubka 2,15 m
vodní plocha 3 450 m2

objem zadržené vody 3 660 m3 
výška hráze nade dnem 2,95 m

Titulní foto Lukovský rybník
1 Rybník Dolní Jejkal

Stojatá povrchová voda tvoří jen velmi malou část zásoby vody 
na Zemi, přesto jde o jeden z nejvýznamnějších biotopů jak pro 
rostliny, živočichy, tak i člověka. Pojďme se tedy podívat do blíz-
kosti stojatých vod, nahlédneme i pod hladinu a seznámíme se  
s jejich obyvateli. 

Rybníky

Rybníky jsou uměle vytvořené nádrže, které, jak název napo-
vídá, vznikly především pro chov ryb. Nicméně jejich funkce není 
jen v chovu ryb. Vytváří malebné krajinné obrazy, a pokud mají 
vyvinutou pobřežní a mokřadní vegetaci, jsou centrem vysoké 
rozmanitosti rostlin i živočichů, také vyrovnávají teplotní výkyvy 
v okolí, za horka ochlazují a za chladných nocí zahřívají. Jsou ne-
dílnou součástí malého vodního cyklu, to znamená, že voda od-
pařená z vodní hladiny se zhruba do téže krajiny vrací zpět v po-
době deště či rosy. 

Rybníky byly na mnoha místech zakládány již ve středověku, 
produkce ryb na počátcích využívání byla nízká, závislá byla pře-
devším na obsahu živin v rybníce. Po druhé světové válce se si-
tuace začala významně měnit. Zemědělským i rybářským hos-
podařením se zvýšilo množství živin, zejména fosforu, v ryb-
níce. Produkce ryb se zvýšila více než desetkrát a z rybníků se za-
čaly stávat pouze kádě pro ryby. Během této proměny se ostatní 
funkce rybníka pomalu začaly vytrácet. Problém špatného stavu 
našich rybníků je velmi složitý a pro zlepšení stavu není jedno-
duchý návod; navíc se každý rybník chová trochu jinak. Vysoká 
rybí obsádka vyžere velký zooplankton (drobné vodní živočichy, 
např. perloočky), který se živí filtrací fytoplanktonu (řasy a sinice). 
Voda plná fytoplanktonu zezelená, k tomu se přidají velcí kapři 
hledající potravu ve dně rybníka, čímž zvíří sediment a dochází 
tak k výraznému snížení průhlednosti vody a zároveň k uvolňo-
vání dalších živin, které jsou uloženy ve dně. Malá průhlednost 
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Čížovský lesní rybník (4)

Jeden z nejstarších rybníků v národním parku, je zakreslen již 
na mapě stabilního katastru z první poloviny 19. století. Leží na 
Klaperově potoce a je třetím v kaskádě čtyř rybníků od pramene 
potoka. Na rybníku je udržována extenzivní rybí obsádka. Ryb-
ník je proto významným biotopem vzácných a ohrožených druhů 
rostlin a živočichů. Rostliny zastupuje např. šípatka střelolistá  
a halucha vodní. Významná je také rozsáhlá rákosina na přítokové 
části rybníka. Mezi bezobratlými vyniká několik druhů nosatců 
rodu Bagous, což jsou potravní specialisté na vodní rostliny. Pravi-
delně se tu rozmnožuje až sedm druhů obojživelníků, z nichž nej-
významnější populace tvoří čolek dravý a kuňka obecná. Často 
zde loví čáp černý, v porostu rákosin se vyskytuje potápka malá.

Základní údaje při běžné hladině

maximální hloubka 2,80 m
vodní plocha 11 500 m2

objem zadržené vody 16 380 m3 
výška hráze nade dnem 3,9 m

11 Žlebský rybník
12 Rak říční
13 Kosatec žlutý
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Pustý rybník  (9)

Leží na přítoku Žlebského potoka u obce Podmolí a předsta-
vuje drobnou vodní plochu v pokročilé fázi sukcese, tedy výrazně 
zarostlou makrovegetací (převážně rákosem). Hojně zde roste 
také skřípinec jezerní či rdest vzplývavý. Pod hladinou rybníka 
se ukrývají bohaté populace karase obecného a čolka dravého. 
Velmi významnou roli hraje rybník také jako biotop zajímavých 
druhů bezobratlých. Žije zde populace vzácného pavouka, lov-
číka mokřadního. Vyskytuje se tu několik druhů vážek, např. šídlo 
rákosní nebo lesklice zelenavá. 

Základní údaje při běžné hladině

maximální hloubka 2,1 m
vodní plocha 3 100 m2

objem zadržené vody 2 700 m3 

výška hráze nade dnem 4,1 m

2   Skokan ostronosý
3  Bublinatka jižní

1 2 3 4 5 6
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4   Čížovský lesní rybník
5   Kuňka obecná
6   Šípatka střelolistá

7   Čolek dravý
8   Čížovský malý rybník

   9 Karas obecný
10 Pustý rybník

 Žlebský rybník  (10)

Rybník, který vznikl omylem. Když pohraničníci opustili hraniční 
pásmo, zanechali u Podmolí nad obslužnou komunikací podél bý-
valých drátů drobnou vodní plochu na Žlebském potoce. Správa 
vybudovala v roce 2001 nové technické objekty v hrázi a odstra-
nila sedimenty. Během úprav plochy byl na dně údolí objeven 
starý zanesený propustek, který se zanesl sedimenty a voda pak 
neměla kudy téct, nastoupala až na obslužnou komunikaci po-
hraniční stráže. Aby bylo možné se po komunikaci dále pohybo-
vat, byl vybudován další propustek, který už jen zajistil, aby voda 
nepřetékala přes cestu. A tak vznikl rybník v místě hluboce zaříz-
nutého údolí, tedy tam, kde by ho žádný rybníkář nepostavil. Ale  
i tady najdeme zajímavé druhy rostlin a živočichů. Roste zde napří-
klad kosatec žlutý nebo zevar vzpřímený. V zátopě rybníka je také 
možné pozorovat raka říčního, který obývá celý tok Žlebského po-
toka. Na rybníku se pravidelně objevuje vydra říční.

Základní údaje při běžné hladině

maximální hloubka 4,35 m
vodní plocha 5 200 m2

objem zadržené vody 6 000 m3 

výška hráze nade dnem 7,5 m

neláká vodní ptáky, kteří potřebují pod vodou vidět, nehledě na 
to, že jim v takovém rybníce chybí vhodná potrava. V rybníku zů-
stávají namačkané ryby. Pro další organismy už není místo ani 
vhodné prostředí. Se sníženou průhledností mizí také vodní rost-
liny.

V samotném národním parku je 10 rybníků, z toho o sedm  
z nich se stará Správa Národního parku Podyjí (Správa). Pokud 
vůbec vodní plocha umožňuje chov ryb, je vysazován především 
lín a obsádka je závislá na přirozené úživnosti. U jiných rybníků je 
snahou Správy upravit rybářské obhospodařování tak, aby voda 
v rybníce dosahovala průhlednosti za běžných podmínek ales-
poň 50 cm a aby na 20 až 30 % vodní plochy byly vodní rostliny.

Rybníky u Jejkala (1)

Dva nebeské rybníky v těsném sousedství, které leží v prame-
ništi Feliciina potoka u obce Podmyče. Rybníky vznikly přibližně 
v 50. letech minulého století. V případě Horního byla zátopa vy-
hrnuta do stran a vznikly tak nepřirozené valy, které zabraňují ko-
munikaci litorálního pásma s okolním prostředím. Dolní rybník je 
intenzivně rybníkářky využíván k chovu ryb. Horní rybník byl ne-
dávno odbahněn a chov ryb je zde významně regulován podmín-
kami dotace. Vzniká zde tak zajímavý a významný mokřadní eko-
systém, ve kterém dominuje rákos a orobinec. Rozvinutá je popu-
lace masožravé bublinatky jižní, která pomocí lapacích měchýřků 
loví zooplankton. V hustém litorálním porostu rákosu přežívá po-
pulace skokana ostronosého. Rybníky jsou důležitým hnízdištěm 
vodních ptáků, hnízdí zde několik druhů rákosníků a v příhod-
ných letech i husa velká.

Horní rybník / Dolní rybník (Základní údaje při běžné hladině)

maximální hloubka 2,58 m / 3,28 m
vodní plocha 8 420 m2 / 12 000 m2

výška hráze nade dnem 2,93 m / 4,18 m
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Čížovský malý rybník (6)

Byl postaven v šedesátých letech minulého století nedaleko 
obce Čížov. Množství vody v rybníce je závislé na dešťových sráž-
kách a přítoku z melioračního potrubí. V roce 2019 byla z projektu 
dokončena oprava hráze, vybudován nový bezpečnostní přeliv 
a výpustné zařízení. Zátopa rybníka byla odbahněna. V loukách 
nad rybníkem byla v rámci projektu vybudována nová větší tůň, 
která přehradila meliorační řad a vytvořila tak další vodní plochu. 
Díky semenné bance v sedimentech rybníka se i přes odbahnění 
udržely zajímavé vodní rostliny jako je lakušník štítnatý nebo ha-
lucha vodní. Lokalita je významná výskytem silné populace čolka 
dravého a rosničky zelené.

Základní údaje při běžné hladině

maximální hloubka 2,15 m
vodní plocha 3 450 m2

objem zadržené vody 3 660 m3 
výška hráze nade dnem 2,95 m

Titulní foto Lukovský rybník
1 Rybník Dolní Jejkal

Stojatá povrchová voda tvoří jen velmi malou část zásoby vody 
na Zemi, přesto jde o jeden z nejvýznamnějších biotopů jak pro 
rostliny, živočichy, tak i člověka. Pojďme se tedy podívat do blíz-
kosti stojatých vod, nahlédneme i pod hladinu a seznámíme se  
s jejich obyvateli. 

Rybníky

Rybníky jsou uměle vytvořené nádrže, které, jak název napo-
vídá, vznikly především pro chov ryb. Nicméně jejich funkce není 
jen v chovu ryb. Vytváří malebné krajinné obrazy, a pokud mají 
vyvinutou pobřežní a mokřadní vegetaci, jsou centrem vysoké 
rozmanitosti rostlin i živočichů, také vyrovnávají teplotní výkyvy 
v okolí, za horka ochlazují a za chladných nocí zahřívají. Jsou ne-
dílnou součástí malého vodního cyklu, to znamená, že voda od-
pařená z vodní hladiny se zhruba do téže krajiny vrací zpět v po-
době deště či rosy. 

Rybníky byly na mnoha místech zakládány již ve středověku, 
produkce ryb na počátcích využívání byla nízká, závislá byla pře-
devším na obsahu živin v rybníce. Po druhé světové válce se si-
tuace začala významně měnit. Zemědělským i rybářským hos-
podařením se zvýšilo množství živin, zejména fosforu, v ryb-
níce. Produkce ryb se zvýšila více než desetkrát a z rybníků se za-
čaly stávat pouze kádě pro ryby. Během této proměny se ostatní 
funkce rybníka pomalu začaly vytrácet. Problém špatného stavu 
našich rybníků je velmi složitý a pro zlepšení stavu není jedno-
duchý návod; navíc se každý rybník chová trochu jinak. Vysoká 
rybí obsádka vyžere velký zooplankton (drobné vodní živočichy, 
např. perloočky), který se živí filtrací fytoplanktonu (řasy a sinice). 
Voda plná fytoplanktonu zezelená, k tomu se přidají velcí kapři 
hledající potravu ve dně rybníka, čímž zvíří sediment a dochází 
tak k výraznému snížení průhlednosti vody a zároveň k uvolňo-
vání dalších živin, které jsou uloženy ve dně. Malá průhlednost 
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Čížovský lesní rybník (4)

Jeden z nejstarších rybníků v národním parku, je zakreslen již 
na mapě stabilního katastru z první poloviny 19. století. Leží na 
Klaperově potoce a je třetím v kaskádě čtyř rybníků od pramene 
potoka. Na rybníku je udržována extenzivní rybí obsádka. Ryb-
ník je proto významným biotopem vzácných a ohrožených druhů 
rostlin a živočichů. Rostliny zastupuje např. šípatka střelolistá  
a halucha vodní. Významná je také rozsáhlá rákosina na přítokové 
části rybníka. Mezi bezobratlými vyniká několik druhů nosatců 
rodu Bagous, což jsou potravní specialisté na vodní rostliny. Pravi-
delně se tu rozmnožuje až sedm druhů obojživelníků, z nichž nej-
významnější populace tvoří čolek dravý a kuňka obecná. Často 
zde loví čáp černý, v porostu rákosin se vyskytuje potápka malá.

Základní údaje při běžné hladině

maximální hloubka 2,80 m
vodní plocha 11 500 m2

objem zadržené vody 16 380 m3 
výška hráze nade dnem 3,9 m

11 Žlebský rybník
12 Rak říční
13 Kosatec žlutý
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Pustý rybník  (9)

Leží na přítoku Žlebského potoka u obce Podmolí a předsta-
vuje drobnou vodní plochu v pokročilé fázi sukcese, tedy výrazně 
zarostlou makrovegetací (převážně rákosem). Hojně zde roste 
také skřípinec jezerní či rdest vzplývavý. Pod hladinou rybníka 
se ukrývají bohaté populace karase obecného a čolka dravého. 
Velmi významnou roli hraje rybník také jako biotop zajímavých 
druhů bezobratlých. Žije zde populace vzácného pavouka, lov-
číka mokřadního. Vyskytuje se tu několik druhů vážek, např. šídlo 
rákosní nebo lesklice zelenavá. 

Základní údaje při běžné hladině

maximální hloubka 2,1 m
vodní plocha 3 100 m2

objem zadržené vody 2 700 m3 

výška hráze nade dnem 4,1 m

2   Skokan ostronosý
3  Bublinatka jižní

1 2 3 4 5 6
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4   Čížovský lesní rybník
5   Kuňka obecná
6   Šípatka střelolistá

7   Čolek dravý
8   Čížovský malý rybník

   9 Karas obecný
10 Pustý rybník

 Žlebský rybník  (10)

Rybník, který vznikl omylem. Když pohraničníci opustili hraniční 
pásmo, zanechali u Podmolí nad obslužnou komunikací podél bý-
valých drátů drobnou vodní plochu na Žlebském potoce. Správa 
vybudovala v roce 2001 nové technické objekty v hrázi a odstra-
nila sedimenty. Během úprav plochy byl na dně údolí objeven 
starý zanesený propustek, který se zanesl sedimenty a voda pak 
neměla kudy téct, nastoupala až na obslužnou komunikaci po-
hraniční stráže. Aby bylo možné se po komunikaci dále pohybo-
vat, byl vybudován další propustek, který už jen zajistil, aby voda 
nepřetékala přes cestu. A tak vznikl rybník v místě hluboce zaříz-
nutého údolí, tedy tam, kde by ho žádný rybníkář nepostavil. Ale  
i tady najdeme zajímavé druhy rostlin a živočichů. Roste zde napří-
klad kosatec žlutý nebo zevar vzpřímený. V zátopě rybníka je také 
možné pozorovat raka říčního, který obývá celý tok Žlebského po-
toka. Na rybníku se pravidelně objevuje vydra říční.

Základní údaje při běžné hladině

maximální hloubka 4,35 m
vodní plocha 5 200 m2

objem zadržené vody 6 000 m3 

výška hráze nade dnem 7,5 m

neláká vodní ptáky, kteří potřebují pod vodou vidět, nehledě na 
to, že jim v takovém rybníce chybí vhodná potrava. V rybníku zů-
stávají namačkané ryby. Pro další organismy už není místo ani 
vhodné prostředí. Se sníženou průhledností mizí také vodní rost-
liny.

V samotném národním parku je 10 rybníků, z toho o sedm  
z nich se stará Správa Národního parku Podyjí (Správa). Pokud 
vůbec vodní plocha umožňuje chov ryb, je vysazován především 
lín a obsádka je závislá na přirozené úživnosti. U jiných rybníků je 
snahou Správy upravit rybářské obhospodařování tak, aby voda 
v rybníce dosahovala průhlednosti za běžných podmínek ales-
poň 50 cm a aby na 20 až 30 % vodní plochy byly vodní rostliny.

Rybníky u Jejkala (1)

Dva nebeské rybníky v těsném sousedství, které leží v prame-
ništi Feliciina potoka u obce Podmyče. Rybníky vznikly přibližně 
v 50. letech minulého století. V případě Horního byla zátopa vy-
hrnuta do stran a vznikly tak nepřirozené valy, které zabraňují ko-
munikaci litorálního pásma s okolním prostředím. Dolní rybník je 
intenzivně rybníkářky využíván k chovu ryb. Horní rybník byl ne-
dávno odbahněn a chov ryb je zde významně regulován podmín-
kami dotace. Vzniká zde tak zajímavý a významný mokřadní eko-
systém, ve kterém dominuje rákos a orobinec. Rozvinutá je popu-
lace masožravé bublinatky jižní, která pomocí lapacích měchýřků 
loví zooplankton. V hustém litorálním porostu rákosu přežívá po-
pulace skokana ostronosého. Rybníky jsou důležitým hnízdištěm 
vodních ptáků, hnízdí zde několik druhů rákosníků a v příhod-
ných letech i husa velká.

Horní rybník / Dolní rybník (Základní údaje při běžné hladině)

maximální hloubka 2,58 m / 3,28 m
vodní plocha 8 420 m2 / 12 000 m2

výška hráze nade dnem 2,93 m / 4,18 m
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Čížovský malý rybník (6)

Byl postaven v šedesátých letech minulého století nedaleko 
obce Čížov. Množství vody v rybníce je závislé na dešťových sráž-
kách a přítoku z melioračního potrubí. V roce 2019 byla z projektu 
dokončena oprava hráze, vybudován nový bezpečnostní přeliv 
a výpustné zařízení. Zátopa rybníka byla odbahněna. V loukách 
nad rybníkem byla v rámci projektu vybudována nová větší tůň, 
která přehradila meliorační řad a vytvořila tak další vodní plochu. 
Díky semenné bance v sedimentech rybníka se i přes odbahnění 
udržely zajímavé vodní rostliny jako je lakušník štítnatý nebo ha-
lucha vodní. Lokalita je významná výskytem silné populace čolka 
dravého a rosničky zelené.

Základní údaje při běžné hladině

maximální hloubka 2,15 m
vodní plocha 3 450 m2

objem zadržené vody 3 660 m3 
výška hráze nade dnem 2,95 m

Titulní foto Lukovský rybník
1 Rybník Dolní Jejkal

Stojatá povrchová voda tvoří jen velmi malou část zásoby vody 
na Zemi, přesto jde o jeden z nejvýznamnějších biotopů jak pro 
rostliny, živočichy, tak i člověka. Pojďme se tedy podívat do blíz-
kosti stojatých vod, nahlédneme i pod hladinu a seznámíme se  
s jejich obyvateli. 

Rybníky

Rybníky jsou uměle vytvořené nádrže, které, jak název napo-
vídá, vznikly především pro chov ryb. Nicméně jejich funkce není 
jen v chovu ryb. Vytváří malebné krajinné obrazy, a pokud mají 
vyvinutou pobřežní a mokřadní vegetaci, jsou centrem vysoké 
rozmanitosti rostlin i živočichů, také vyrovnávají teplotní výkyvy 
v okolí, za horka ochlazují a za chladných nocí zahřívají. Jsou ne-
dílnou součástí malého vodního cyklu, to znamená, že voda od-
pařená z vodní hladiny se zhruba do téže krajiny vrací zpět v po-
době deště či rosy. 

Rybníky byly na mnoha místech zakládány již ve středověku, 
produkce ryb na počátcích využívání byla nízká, závislá byla pře-
devším na obsahu živin v rybníce. Po druhé světové válce se si-
tuace začala významně měnit. Zemědělským i rybářským hos-
podařením se zvýšilo množství živin, zejména fosforu, v ryb-
níce. Produkce ryb se zvýšila více než desetkrát a z rybníků se za-
čaly stávat pouze kádě pro ryby. Během této proměny se ostatní 
funkce rybníka pomalu začaly vytrácet. Problém špatného stavu 
našich rybníků je velmi složitý a pro zlepšení stavu není jedno-
duchý návod; navíc se každý rybník chová trochu jinak. Vysoká 
rybí obsádka vyžere velký zooplankton (drobné vodní živočichy, 
např. perloočky), který se živí filtrací fytoplanktonu (řasy a sinice). 
Voda plná fytoplanktonu zezelená, k tomu se přidají velcí kapři 
hledající potravu ve dně rybníka, čímž zvíří sediment a dochází 
tak k výraznému snížení průhlednosti vody a zároveň k uvolňo-
vání dalších živin, které jsou uloženy ve dně. Malá průhlednost 
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Čížovský lesní rybník (4)

Jeden z nejstarších rybníků v národním parku, je zakreslen již 
na mapě stabilního katastru z první poloviny 19. století. Leží na 
Klaperově potoce a je třetím v kaskádě čtyř rybníků od pramene 
potoka. Na rybníku je udržována extenzivní rybí obsádka. Ryb-
ník je proto významným biotopem vzácných a ohrožených druhů 
rostlin a živočichů. Rostliny zastupuje např. šípatka střelolistá  
a halucha vodní. Významná je také rozsáhlá rákosina na přítokové 
části rybníka. Mezi bezobratlými vyniká několik druhů nosatců 
rodu Bagous, což jsou potravní specialisté na vodní rostliny. Pravi-
delně se tu rozmnožuje až sedm druhů obojživelníků, z nichž nej-
významnější populace tvoří čolek dravý a kuňka obecná. Často 
zde loví čáp černý, v porostu rákosin se vyskytuje potápka malá.

Základní údaje při běžné hladině

maximální hloubka 2,80 m
vodní plocha 11 500 m2

objem zadržené vody 16 380 m3 
výška hráze nade dnem 3,9 m

11 Žlebský rybník
12 Rak říční
13 Kosatec žlutý
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Stojaté vody 
 v NÁRodNÍM PaRKU
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16 Moták pochop
17 Onšovská tůň

14  Opuštěný meandr
15 Tůně na Klaperově potoce
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19 Mokřad na Pyramidě
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rybníky tůně a mokřady
1 rybníky u Jejkala A polní mokřad za bývalou rotou
2 Pod Lesnou B Braitavská tůň
3 Protržený C tůň pod Ledovými slujemi
4 Čížovský lesní D Onšovské tůně
5 Pod chatou (Dehťák) E tůně na Klaperově potoce
6 Čížovský malý F Mokřad na Pyramidě
7 Lukovské rybníky G lukovské polní mokřady
8 obecní rybník v Podmolí H Podmolí–strouha a tůně u Pustého rybníku
9 Pustý I polní mokřad u Mašovické střelnice
10 Žlebský J Černá luža
11 Na Prádlech K Opuštěný meandr pod Šobeskou šíjí
12 Andělský L tůně na Mašovické střelnici
13 Havranický rybník M U Rumcajse
14 Hnanický rybník N Za Popickou kaplí
15 Sádky na Devíti mlýnech O U havranického hřbitova

Tůně na Klaperově potoce 
(Horní Břečkov – Čížov) (E)

Dvě menší tůně vybudovala Správa v roce 2007 v podmáčené 
olšině v nivě Klaperova potoka. Biotop byl vytvořen s cílem pod-
pory lokální biodiverzity druhů, zaměřené převážně na čolka dra-
vého. Po více než deseti letech fungování je zřejmé, že se vý-
stavba povedla, v rámci pravidelného monitoringu byla zjištěna 
přítomnost i dalších druhů obojživelníků. Mezi rostlinami domi-
nuje rdest vzplývavý a lakušník štítnatý. 

Podmolí–strouha a tůně 
nad Pustým rybníkem (H)

Soubor mokřadních biotopů na jižním okraji obce Podmolí, 
který zahrnuje Evropsky významnou lokalitu Podmolí – strouha. 
Jedná se starou meliorační strouhu, která tvoří přítok do obec-
ního rybníka. Území bylo vyhlášeno pro ochranu populace čolka 
dravého. Na přilehlé louce se v jarních měsících objevuje zajímavý 
luční mokřad. Žije zde vzácný pavouk slíďák slaništní, v husté rá-
kosině hnízdí pravidelně moták pochop. Nedaleko strouhy, na 
okraji národního parku, byly v roce 2008 dvě malé vodní plochy 
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Mokřady a tůně

Důležitou složkou prostředí jsou různé typy mokřadů, tůní, polních 
rozlivů a zamokřených půdních depresí. Tyto biotopy představují zá-
kladní stavební kámen funkční krajiny. V minulosti spontánně vzni-
kaly a zanikaly působením přírodních procesů. Dnes většinou vzni-
kají s pomocí člověka a bez jeho udržovacích činností by postupně 
zanikaly. 

Na území NP Podyjí se setkáváme s několika typy mokřadních eko-
systémů. Mezi nimi jsou biotopy, které vznikly v dávné minulosti a jde 
tak o nich hovořit jako o původních mokřadech vzniklých přirozenou 
cestou. Jedná se o mokřady, které jsou provázané s říčním korytem 
Dyje. Příkladem je Opuštěný meandr pod Šobeskou šíjí (K), který se 
nachází částečně nad úrovní toku řeky. Obdobný pozůstatek mean-
drující řeky Dyje je ve Vranově nad Dyjí (C) - na louce pod Ledovými 
slujemi se nachází několik malých tůní, které kdysi byly součástí ko-
ryta řeky. 

Většina mokřadů však vznikla činností člověka nebo byla jeho fun-
gováním v krajině více či méně ovlivněna. Mimo rybníky se v krajině 
Podyjí můžeme setkat s tůněmi ať už z dávné minulosti (selské lůmky) 
nebo ze současnosti, pro podporu lokální diverzity druhů. Zásadní 
charakteristikou pro kvalitu tůně je pozvolný sklon břehů, dobře roz-
vinutá vegetace, různorodé dno a přísun slunečních paprsků.
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vybudovány a jedna prosvětlena. Hned v prvních letech po vy-
budování byly tůně hojně využívány obojživelníky i dalšími mok-
řadními druhy. 

Onšovské tůně  (D)

Lokalita je tvořena dvěma odlišnými biotopy. Stará tůň je již 
značně zastíněná okolní vegetací, vznikla přehrazením drobné 
terénní deprese a byla v minulosti několikrát upravena tak, aby 
zadržovala vodu pro zvěř. Naopak nová tůň vznikla v roce 2014 
obnovením původní plně zazemněné nádrže. Tůně obývá široké 
spektrum vodních brouků, např. potápník vroubený, v letním ob-
dobí, kdy tůně vysychají, roste na obnaženém dně drobná kvě-
tina blatěnka vodní. 

Tůně za Popickou kaplí  (N)

Dvě tůně uprostřed Popického vřesoviště, které jsou napájeny 
pouze srážkovou vodou, vznikly jako selské lůmky v minulosti. 
Žije zde jedna z mála populací čolka dravého na pravém břehu 

řeky Dyje. V České republice a je to jedna z velmi mála lokalit 
drobného vodního korýše, hrašníka zobcovitého.

Mokřady

Mokřady vznikají také na loukách, polích nebo v lesích. Cha-
rakter takového mokřadu je závislý na délce a intenzitě zaplavení  
a na vhodném málo propustném substrátu. Takové mokřady 
vznikají nejčastěji zjara, nebo mohou vzniknout během letních 
měsíců po intenzivních srážkách. Jsou to významné plochy z hle-
diska výskytu vzácných druhů rostlin a živočichů, které pro svůj 
vývoj potřebují pravidelné střídaní sucha a vody, např. lupeno-
nohých korýšů. V Podyjí najdeme všechny typy těchto periodic-
kých mokřadů. Nedaleko Lukova (Pyramida – F) či Podmolí (Černá 
luža – J) existují lesní mokřady, které hostí vzácné korýše. Luční 
mokřady najdeme v Podmolí (strouha – H) nebo u rybníka Jejkal 
(1). Polní rozlivy se pak pravidelně objevují u Podmyčí za býva-
lou rotou (A), v Podmolí u cesty na Mašovickou střelnici (I), nebo  
v polích na Lukovsku (G). V jejich semenné bance jsou uložena se-
mena zajímavých druhů, které čekají na příhodné podmínky - na-
příklad myší ocásek nejmenší.

Vybrané podyjské vodní plochy
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rybníky tůně a mokřady
1 rybníky u Jejkala A polní mokřad za bývalou rotou
2 Pod Lesnou B Braitavská tůň
3 Protržený C tůň pod Ledovými slujemi
4 Čížovský lesní D Onšovské tůně
5 Pod chatou (Dehťák) E tůně na Klaperově potoce
6 Čížovský malý F Mokřad na Pyramidě
7 Lukovské rybníky G lukovské polní mokřady
8 obecní rybník v Podmolí H Podmolí–strouha a tůně u Pustého rybníku
9 Pustý I polní mokřad u Mašovické střelnice
10 Žlebský J Černá luža
11 Na Prádlech K Opuštěný meandr pod Šobeskou šíjí
12 Andělský L tůně na Mašovické střelnici
13 Havranický rybník M U Rumcajse
14 Hnanický rybník N Za Popickou kaplí
15 Sádky na Devíti mlýnech O U havranického hřbitova

Tůně na Klaperově potoce 
(Horní Břečkov – Čížov) (E)
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nad Pustým rybníkem (H)
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