
RELIÉF

Z hlediska geomorfologického členění spadá největší část CHKO 
Pálava do provincie Západní Karpaty, subprovincie Vnější západní Kar-
paty, oblasti Jihomoravské Karpaty a celku Mikulovská vrchovina, která se 
dělí na dva podcelky – Pavlovské vrchy a Milovickou pahorkatinu. Velmi 
malou část při řece Dyji řadíme do Západopanonské provincie, subpro-
vincie Vídeňská pánev a celku Dolnomoravský úval, rozděleného do pod-
celků Dyjsko-moravská niva a Valtická pahorkatina. 

Mikulovská vrchovina, členité pohoří hrásťového typu, je nejzá-
padnější částí karpatského horského systému na území České republiky. 

Dolnomoravský úval zasahuje na území CHKO svými nejjižnějšími vý-
běžky. Představuje zde relativně plochý a nízký reliéf.

Pavlovské vrchy

Pavlovské vrchy, rozprostírající se v západní části Mikulovské pa-
horkatiny, mají rozlohu 44 km2, střední výšku 270 m n. m. a střední 
sklon 5°59´. Jejich osou je hřbet severo-jižního směru o délce 11 km 
a šířce 2 až 4 km, s vrcholy Děvičky (428 m n. m.), Děvín 
(550 m n. m. – nejvyšší bod CHKO vůbec), Obora (483 m n. m.), 
Pálava (462 m n. m.), Stolová hora (458 m n. m.), Kočičí skála 
(352 m n. m.), Turold (385 m n. m.), Svatý kopeček (363 m n. m.) 
a Šibeničník (363 m n. m.). Základním rysem jejich reliéfu jsou tva-
ry, vzniklé v důsledku odlišného vývoje na odolných jurských vápencích 
a méně odolných sedimentárních horninách. Zatímco vápencová bradla 
podléhala erozi a odnosu méně, zůstala vypreparována a nyní tvoří vr-
cholové partie, fl yšové horniny, tvořené pískovci, jílovci a prachovci byly 
z velké části v průběhu mnoha let odneseny a zarovnány. 

Erozní pochody měly ale vliv i na vápencová bradla – jejich vrcho-
lové části jsou relativně ploché, nejlépe je tento jev patrný na Stolové hoře. 
Tyto plošiny jsou pozůstatkem z dob, kdy se v okolí dnešních Pavlovských 
vrchů nacházelo moře, a vznikly působením mořského příboje (abrazí), 
během kterého neustálé nárazy vln narušovaly strukturu skály. To, že se 
nyní nacházejí v různé výšce, je důsledek rozlámaní soustavy bradel po-
dél zlomů a následného vyzdvižení jednotlivých částí do různých výšek. 
Významný vliv na celkové utváření vápencových skal měly také mrazo-
vé pochody v chladných obdobích, kdy vznikaly suťové proudy, pole 
a kryopedimenty – příkré skalní srázy, vzniklé ustupováním svahů od je-
jich spodní části v důsledku mrazového zvětrávání.  

Vápencové vrchy jsou lemovány úpatní pahorkatinou, jejíž západní 
část je vyšší a členitější než východní. Erozním rozčleněním zde vznikly 
nízké pahorky Anenského (238 m n. m.) a Růžového (299 m n. m.) 
vrchu. Údolní síť je tvořena převážně krátkými a z velké části suchými 
údolími, na východní straně jsou delší údolí Klentnického a Mušlovského 
potoka. Velký vliv na vývoj tohoto reliéfu měly opět mrazové pochody 

(například působením sněhu vznikly nivační kary) a také sesuvy – kromě 
pleistocénních také současné, aktivní. Ty vznikají především v mělkých 
depresích, kde se soustřeďuje voda, vlivem rozbředání svrchní vrstvy jílo-
vitých hornin. Plocha největších sesuvů dosahuje až 20 000 m2. V okrajo-
vých částech jsou mocné vrstvy spraší, navátých v chladných dobách.

Milovická pahorkatina

Východní část Mikulovské vrchoviny – Milovická pahorkatina 
(rozloha 37 km2, střední výška 256 m n. m., sklon 4°51´) – je tvořena 
dvěma hřbety severo-jižního směru. Východní se skládá z vrcholů Špičák 

(297 m n. m.), Pulgarská stráň (327 m n. m.) a Vysoký roh 
(310 m n. m.), západní kromě nejvyššího bodu celé Milovické pahorkati-
ny – Staré hory (351 m n. m.) tvoří Strážný vrch (269 m n. m.) a několik 
dalších, bezejmenných vrcholů. Vrcholové části jsou zaoblené nebo ploché 
a často pokryté vrstvou spraší. Pískovcové a jílové (tedy relativně měkké 
podloží) je rozčleněno soustavou suchých údolí, najdeme zde i hluboké 
nivační kary.  

Dyjsko-moravská niva

Dyjsko-moravská niva je nejnižší a nejrovinatější částí území 
CHKO. Její průměrná výška je 171 m n. m., střední sklon 0°0°29´´. Je 
tvořena dvěma sedimentárními souvrstvími – pleistocénními štěrkopísky 
a holocenními hlínami, které tvoří několikastupňovou soustavu říčních 
teras, rozčleněnou starými koryty a meandry řeky Dyje. Na některých, 
zejména vyšších částech, mohou být naváty vrstvy spraší. 

Valtická pahorkatina

Valtická pahorkatina (průměrná výška 197 m n. m., střední sklon 
1°49´) zasahuje na území CHKO svým západním okrajem – Nesytskou 
kotlinou, která je tvořena především miocénními sedimenty, a Lednickou 
pahorkatinou se široce zaoblenými hřbety a mocnými návějemi spraší.  
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