
Pěšáci, cyklisté a jezdci na koních
Pěší i cyklistické trasy jsou voleny tak, aby se návštěvníci moh-
li seznámit nejen s přírodou mezinárodně chráněného území 
na řece Dyji, ale i s příjemnou kulturní krajinou, historickými 
památkami, rázovitými obcemi a městy pohraničního Zno-
jemska a Retzerlandu. 

Na české straně Podyjí je vyznačeno tradičním pásovým 
značením Klubu českých turistů 76 km pěších tras, 68 km 
cyklistických tras a 53 km tras pro vyznavače jízdy na koních. 
Tři cykloturistické trasy označené piktogramy mají charakter 
okruhů procházejících územím obou států, z nich nejznáměj-
ší je trasa Národní park Podyjí – Thayatal.   

Na území Národního parku Thayatal bylo pro pěší turisty 
vyznačeno 6 tematických okruhů a cest v celkové délce 23 
km. V rakouském národním parku však nejsou vyznačeny 
žádné cyklistické trasy. Vjezd na lesní pozemky je zde přísně 
zakázán. Okolí národního parku však lemuje síť značených 
tras vedených po málo frekventovaných  okresních silnicích. 

Bezpečnost návštěvníků
Na území Národního parku Podyjí jsou rozmístěny tabule 
s nápisem „Pomoc v nouzi“ s uvedenými telefonními čísly 
složek integrovaného záchranného systému. Pokud se do-
stanete do nesnází, přijede k příslušnému bodu podle cha-
rakteru vaší telefonické žádosti o pomoc vůz první pomoci, 
Policie ČR nebo hasiči. Každým rokem zaznamenáme v Pody-
jí několik i vážných úrazů cyklistů. Mějme proto na paměti, že 
cesty v Podyjí nejsou závodními dráhami. Buďme ohleduplní 
k ostatním návštěvníkům.  

Setkání s historií
Střední Podyjí je kraj s bohatou historií, což potvrzuje vel-
ké množství stavebních a historických památek. Dokladem 
běhu času jsou nejen archeologické nálezy v různých loka-
litách, ale i objekty hradů a zámků vystavěných na zemské 
hranici.

Na české straně stojí zámek Vranov nad Dyjí, Nový Hrádek 
a znojemský hrad. Na rakouské straně pak hrady Hardegg 
a Kaja. O harmonickém souladu člověka s krajinou vypovídá 
i podoba většiny velmi dobře zachovalých obcí nacházejících 
se v ochranném pásmu národního parku. Ve volné krajině se 
setkáte s mnoha ukázkami drobných sakrálních památek – 
křížů, kapliček, soch a božích muk. Na řece Dyji jsou dodnes 
zachovány jezy původních středověkých mlýnů.

Smutnou novodobou historii připomíná soustava prvo-
republikových objektů vojenského opevnění i zbytky želez-
né opony u Čížova. 

SystémSelf-service
Cyklisté se na území parku setkají se žlutými směrovkami, 
které je v případě potřeby odkážou na více než 10 kontakt-
ních „Míst technické a první pomoci“. Tento systém nabízí 
v Podyjí a na Znojemsku od roku 2003 cyklistům pomoc 
v případné svízelné situaci. Kontaktní místa jsou vybavena 
zdravotnickým batohem a kufrem pro nejnutnější opravy bi-
cyklů. Pomoc je samozřejmě nabízena zdarma.  

Hraniční přechody 
a Schengenský prostor 

V Národním parku Podyjí tvoří státní hranici v délce 25 km 
řeka Dyje. Tu lze překročit pouze na hraničním mostě mezi 
Čížovem a Hardeggem. Po obou stranách řeky se nachází I. 
(tj. nejcennější) zóny obou národních parků Podyjí/Thayatal. 
Proto zde v zájmu zachování přírodních hodnot platí zákaz 
vstupu mimo značené turistické stezky. Hranice I. zóny Ná-
rodního parku Podyjí je v terénu vyznačena dvěmi červený-
mi pruhy a informačními tabulkami. Pěší i cykloturisté mo-
hou státní hranici překračovat na značených cyklistických 
stezkách Hnanice – Heiliger Stein, Čížov – Hardegg, Pod-
myče – Felling a na silničním hraničním přechodu Hnanice 
– Mitterretzbach.

Informační systém 
Na nejzajímavějších lokalitách národního parku se setkáte 
s 28 dřevěnými stojany terénního informačního systému. Na 
nich jsou instalovány panely s množstvím fotografií a tříja-
zyčným textem. Další informace lze získat v Návštěvnickém 
středisku Správy NP Podyjí v obci Čížov, kde si můžete pořídit 
turistickou či cyklistickou mapu nebo knižního průvodce Po-
dyjím. V Domě Národního parku Thayatal v Hardeggu vám 
bude navíc nabídnuto i příjemné prostředí kavárny. 

Správa Národního parku Podyjí
Na Vyhlídce 5, 669 01 Znojmo
tel.: +420 515 226 722, e-mail: info@nppodyji.cz
www.nppodyji.cz

Návštěvnické středisko Národního parku Podyjí
Čížov 176, 671 02 Šumná 
tel.: +420 515 291 630, e-mail: infocentrum@nppodyji.cz

Nationalpark Thayatal
Nationalparkhaus, 2082 Hardegg
tel.: +43 2949 / 7005, e-mail: office@np-thayatal.at
www.np-thayatal.at
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Zonace parku pomáhá 
chránit přírodu

Území Národního parku Podyjí je rozděleno podle kvality 
přírodního prostředí do 3 zón s odstupňovaným ochranným 
režimem pro každou z nich.   

I. zóna zahrnuje zejména jádrové území národního parku 
tvořené údolním zářezem řeky Dyje. Příroda je zde historicky 
jen málo ovlivněná člověkem. Jedná se především o přírodě 
blízké lesní porosty ve svazích údolí zahrnující teplomilné 
skalní lesostepi, zakrslé doubravy, reliktní bory, suťové lesy 
a fragmenty podhorských bukových pralesů. Příroda v této 
zóně je ponechána samovolnému vývoji, v jehož zájmu jsou 
veškeré lidské aktivity vyloučeny. Vstup a pohyb je zde proto 
možný pouze po vyznačených turistických trasách. 

II. zóna zahrnuje velkou část lesního komplexu a nejhod-
notnější plochy bezlesí – především luk a rozsáhlých vřeso-
višť. Cílem péče o les v této zóně je dosažení přírodě blízké-
ho stavu lesních společenstev. Unikátní bezlesá stanoviště je 
nezbytné udržovat v žádoucím stavu odborně podloženou 
péčí (pastva, kosení, odstraňování náletových dřevin apod.).

III. zóna je nejvíce poznamenaná dřívější hospodářskou 
činností člověka. Zahrnuje zemědělsky využívané plochy 
především v okolí Čížova a Lukova, historickou vinici Šobes 
a okrajové partie lesního komplexu. Je zde umožněno přimě-
řené využívání krajiny pro zemědělství, lesnictví a turistiku.  

Ochranné pásmo obklopuje v rozloze 29 km2 z české strany 
území Národního parku Podyjí. Jeho hlavní funkcí je ochránit 
území parku před civilizačními vlivy z okolí a zvýšená péče 
o krajinu a sídla, jež se nacházejí v tomto pásmu. 

NáRodNí paRk 
                   podyjí

11	 Klasicistní Felicitina studánka u vranovského zámku je součástí 	 	
	 bývalého lesoparku
12	 Pohled na Hardegg se siluetou středověkého hradu
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Jak mohu pomoci ochraně 
přírody v Podyjí? 

Je to jednoduché – především ohleduplností vůči přírodě 
a ostatním návštěvníkům a dodržováním pravidel návštěv-
ního řádu. 

Pěší turistika v I. zóně národního parku je povolená pouze 
po vyznačených pěších turistických trasách – usměrněný 
pohyb návštěvníků je dohodou, která pomáhá chránit pří-
rodu.
Pro své putování na kole využívejte pouze vyznačené nebo 
vyhrazené cyklistické trasy – jízda mimo cesty způsobuje 
erozi, ničí vegetační kryt a zabíjí drobné živočichy. 
Cyklisté, respektuje vždy pravidlo“Pěší má přednost“ – pě-
šák je zranitelnější a pohybuje se výrazně pomaleji. Zvláště 
malé děti mohou být ohroženy rychlou jízdou cyklistů. Při 
míjení pěších vždy zpomalte!  
Netrhejte žádné rostliny a plody, nerušte živočichy – po-
hled na rostliny a zvířata si odnášejte pouze ve svých srd-
cích.
Na území parku se nesmí tábořit, bivakovat, a rozdělávat 
ohně – každý kultivovaný návštěvník ví, že je v přírodě 
národního parku jen hostem. Domovské právo zde mají 
živočichové a rostliny. Respektujme proto jejich civilizací 
ohrožené přírodní prostředí.  

Prosíme návštěvníky Národního parku Podyjí, aby ome-
zení vyplývající z návštěvního řádu přijali jako svoji 
drobnou oběť pro zachování překrásné přírody Podyjí.
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Podyjí – klenotnice rostlin 
Celkem se na území Národního parku Podyjí vyskytuje více 
než 1200 druhů vyšších rostlin. Čím je tato pestrost dána? 
Především prolínáním teplomilných a stepních druhů z jiho-
východní panonské oblasti (koniklec velkokvětý, kavyl vlás-
kovitý) s druhy hercynskými, které se vyskytují ve střední Ev-
ropě (rozchodník skalní, jaterník podléška). Navíc flóru Podyjí 
obohatily i druhy z blízkých Alp (brambořík evropský, oměj 
jedhoj). Řeka Dyje se v rytmu meandrů obrací ke všem svě-
tovým stranám a vytváří tak podmínky pro pestrou mozaiku 
přírodních biotopů – od suchých skalních stepí rozpálených 
jižním sluncem až po severní stinné stráně lesnaté Braitavy.  

Tisíciletá extenzivní zemědělská činnost dala vzniknout 
unikátním vřesovištím, která se stala útočištěm mnoha vzác-
ných druhů rostlin (křivatec český, divizna brunátná, hlaváč 
šedavý). Dyji lemují na propustných říčních terasách sušší 
louky s kopretinou bílou či šalvějí luční. Potoční nivy a pra-
meniště doprovází vlhké louky s porosty ostřic.

Lesy – mozaika přírodního bohatství
Lesy tvoří pestrou mozaiku rozličných společenstev – od 
teplomilných doubrav až po zbytky dubových bučin s jedlí 
a tisem. V lesích Podyjí najdete více než 100 druhů dřevin.   

Navzdory zažitým představám o charakteru jižní Moravy 
pokrývá území Národního parku Podyjí 54 km2 lesa, který 
díky své nepřístupnosti a historické poloze na jižním okraji 
českého území nese méně zřetelných stop po ovlivnění člo-
věkem, než kdekoliv jinde v hustě osídlené střední Evropě. 
Posláním lesů v národním parku není ekonomický profit, 
nýbrž umožnění samovolných přírodních procesů a ochrana 
populací vzácných druhů rostlin a živočichů. 

Podyjí se vyznačuje poměrně vysokým podílem lesů pří-
rodních a přírodě blízkých – bučin, suťových lesů, reliktních 
borů i prameništích olšin, dubohabřin a kyselých doubrav. 
Kulturní lesy reprezentují především tzv. pařeziny, které do-
kladují mnohasetletý způsob historického hospodaření v le-
sích Podyjí.  

U dřívějších smrkových a borových monokultur a přede-
vším u nepůvodních akátin jsou postupně prováděny změny 
druhové skladby směrem k přirozené dřevinné skladbě. 

Národní park Podyjí
vyhlášený v roce 1991 je sice v ČR nejmenší svojí velikostí, 
nikoliv však svým významem. Park leží na jihovýchodním 
okraji Českomoravské vysočiny na hranici Českého masivu 
a Karpatské soustavy. Je situován mezi Znojmem a Vrano-
vem nad Dyjí při státní hranici s Rakouskem na ploše 63 km2.
Navazující ochranné pásmo má rozlohu 29 km2. Nejvyšším 
bodem území je vrchol Býčí hory v polesí Braitava na Vra-
novsku (536 m n.m.) a nejnižším pak hladina Dyje u Znojma 
(207 m n.m.). Důvodem vyhlášení parku je především uni-
kátní 42 km dlouhé kaňonovité údolí řeky Dyje, jedinečnost 
rozsáhlého lesního komplexu, existence cenných nelesních 
ploch a nesmírná bohatost rostlin a živočichů.

Většinovým vlastníkem území je stát, v menší míře pak 
obce a soukromí vlastníci. V ochranném pásmu se pak na-
chází i 3 přírodní památky a 14 vesnic s dochovanou zástav-
bou. Sídlem správy parku je město Znojmo.   

Národní park Thayatal
byl vyhlášen až v roce 2000. Je to nejmenší národní park v Ra-
kousku – jeho rozloha je 13,3 km2. Zajišťuje ochranu pravého 
břehu údolí Dyje v délce 25 km, velké části lesnatého údolí 
říčky Fugnitz a nivních luk podél Dyje. Většinovým vlastní-
kem území jsou šlechtické rody Pilati a Waldstein. Spolu 
s Podyjím tvoří jedinečné přeshraniční území. Správy obou 
parků podepsaly mezinárodní deklaraci o společné ochraně 
Podyjí, na základě které jsou koordinovány odborné zásahy 
v území, usměrňována myslivost, rybářství, návštěvní režim, 
osvěta a vzdělávací činnosti. Společně jsou zadávány některé 
výzkumy, pořádány odborné semináře či exkurze pro veřej-
nost i strážní služba. Sídlem správy parku je moderní budova 
poblíž Hardeggu, která zároveň plní funkci návštěvnického 
střediska. 

Za co může řeka
Asi před 17 miliony lety ustoupilo z území dnešního národní-
ho parku mělké třetihorní moře a na jeho bývalém dně se za-
čala formovat říční síť. Odvodňovací páteří byla již tehdy řeka 
Dyje, která začala trpělivě modelovat dnešní hluboké údolí. 
Nejdříve se zařezávala do měkkých mořských sedimentů 
a posléze i do tvrdých krystalických hornin Českého masivu. 
Výsledkem její činnosti je dnešní říční údolí hluboké až 220 
metrů, pro něž jsou typické rozevláté meandry, atraktivní vy-
hlídky, kamenná moře a srázné skalní stěny. 

Jeho význam je o to větší, že téměř všechna obdobná říč-
ní údolí byla v letech minulých zničena přehradními jezery, 
výstavbou komunikací, průmyslových či rekreačních objek-
tů. Dnes je říční ekosystém na území národního parku vý-
razně pozměněn činností vranovské elektrárny, především 
vypouštěním chladných spodních vod a kolísáním průtoků 
v Dyji. 

Podyjí – ráj živočichů
Fauna Národního parku Podyjí je velmi zajímavá a rozmani-
tá, což je – obdobně jako u rostlin – dáno zejména polohou, 
klimatem, geomorfologií a zachovalostí území. Na relativně 
malém území můžeme najít vedle sebe výrazně teplomilné 
druhy panonských stepí a na druhé straně typické podhor-
ské druhy hercynských lesů. Podyjí patří k oblastem s největ-
ší rozmanitostí především bezobratlých živočichů – dosud 
byl zjištěn výskyt téměř 9000 druhů. Například jen brouků 
bylo nalezeno 2300 (tesařík obrovský, krasec osmiskvrn-
ný) a motýlů 2100 druhů (jasoň dymnivkový, pestrokřídlec 
podražcový). Z obratlovců tvoří nejpočetnější skupinu ptáci 
(208 druhů, např. dudek chocholatý, čáp černý), dále savci 
(69 druhů, např. vydra říční, plch velký), ryby (39 druhů, např. 
ostroretka stěhovavá, vranka obecná), obojživelníci (14 dru-
hů, např. mlok skvrnitý, čolek velký) a plazi (8 druhů, např. 
užovka stromová, ještěrka zelená).     

<	 Titulní strana: Údolí Dyje patří k nejzachovalejším říčním
	 údolím ve střední Evropě
1	 Perleťovec stříbropásek oživuje v letních měsících louky
	 a květnaté okraje lesních cest

2	 Srdcem NP Thayatal je říční meandr Umlaufberg, jehož nejužší
	 částí zvanou Überstieg prochází turistická cesta

5	 Na západě území nalezneme přirozené lesní porosty
	 s převládajícím bukem
6	 Ve východní části parku převládají na svazích údolí Dyje
	 zakrslé teplomilné doubravy

7	 Elegantní kokořík vonný je v Podyjí častou bylinou světlých
	 lesů i vřesovišť
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9	 V posledních letech se stal bobr evropský stálým obyvate-	
	 lem řeky Dyje v národním parku
10	 Puštík obecný – dosud poměrně hojná lesní sova, kterou
	 prozradí známé táhlé houkání

3	 Čisté vody Dyje protékají kamenitým a balvanitým řečištěm
4	 Se zajímavými tvary zvětrávání skal se setkáme na většině
	 vyhlídek nad údolím Dyje	

Proč je v dnešní době důležité 
chránit přírodu  

Ochrana přírodních hodnot se stala jednou ze stěžejních otá-
zek další existence lidstva na naší planetě. Civilizace, kterou 
jsme vytvořili, nám sice přináší prosperitu, na straně druhé 
však v globálních rozměrech nenávratně ničí přírodní hod-
noty. 

Jednou z možností, jak přírodu chránit, je územní ochrana 
hodnotných zachovalých a jedinečných celků krajiny. I proto 
vznikla myšlenka národních parků, z nichž první byl vyhlášen 
v USA v oblasti Yellowstonu v roce 1872. V Evropě byla zříze-
na první území tohoto druhu v roce 1909 ve Švédsku. I naše 
republika má svůj primát – osvícený hrabě Buquoy zřídil již 
v roce 1838 v jižních Čechách přírodní rezervace Hojná Voda 
a Žofín – první moderně chráněná území v Evropě. V dnešní 
době pokrývá území ČR síť 4 národních parků a 25 chráně-
ných krajinných oblastí, které mají za úkol chránit a rozvíjet 
dochované bohatství naší přírody a krajiny. 

Národní parky Krkonoše, Šumava, Podyjí a České Švýcar-
sko zaujímají dohromady rozlohu 1189 km2, což představuje 
pouhých 1,5 % z rozlohy ČR.  

Jaký bychom měli mít vztah k tomuto přírodnímu dědic-
tví? Uvědomujeme si vůbec jeho nevyčíslitelnou hodnotu?  

Národní park můžeme připodobnit moderní arše Noemo-
vě, která chrání nepřeberné množství organizmů rostlin a ži-
vočichů žijících v tajemném předivu složitých ekosystémů. 
Chrání jejich domov, bez kterého by mnohé z nich vyhynuly. 
Proto bychom měli my, lidé, přicházet do národního parku 
jako pokorní a vnímaví návštěvníci, abychom obdivovali vel-
kolepost přírodních sil přesahujících naše chápání i náš po-
zemský čas. 
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Podyjí – klenotnice rostlin 
Celkem se na území Národního parku Podyjí vyskytuje více 
než 1200 druhů vyšších rostlin. Čím je tato pestrost dána? 
Především prolínáním teplomilných a stepních druhů z jiho-
východní panonské oblasti (koniklec velkokvětý, kavyl vlás-
kovitý) s druhy hercynskými, které se vyskytují ve střední Ev-
ropě (rozchodník skalní, jaterník podléška). Navíc flóru Podyjí 
obohatily i druhy z blízkých Alp (brambořík evropský, oměj 
jedhoj). Řeka Dyje se v rytmu meandrů obrací ke všem svě-
tovým stranám a vytváří tak podmínky pro pestrou mozaiku 
přírodních biotopů – od suchých skalních stepí rozpálených 
jižním sluncem až po severní stinné stráně lesnaté Braitavy.  

Tisíciletá extenzivní zemědělská činnost dala vzniknout 
unikátním vřesovištím, která se stala útočištěm mnoha vzác-
ných druhů rostlin (křivatec český, divizna brunátná, hlaváč 
šedavý). Dyji lemují na propustných říčních terasách sušší 
louky s kopretinou bílou či šalvějí luční. Potoční nivy a pra-
meniště doprovází vlhké louky s porosty ostřic.

Lesy – mozaika přírodního bohatství
Lesy tvoří pestrou mozaiku rozličných společenstev – od 
teplomilných doubrav až po zbytky dubových bučin s jedlí 
a tisem. V lesích Podyjí najdete více než 100 druhů dřevin.   

Navzdory zažitým představám o charakteru jižní Moravy 
pokrývá území Národního parku Podyjí 54 km2 lesa, který 
díky své nepřístupnosti a historické poloze na jižním okraji 
českého území nese méně zřetelných stop po ovlivnění člo-
věkem, než kdekoliv jinde v hustě osídlené střední Evropě. 
Posláním lesů v národním parku není ekonomický profit, 
nýbrž umožnění samovolných přírodních procesů a ochrana 
populací vzácných druhů rostlin a živočichů. 

Podyjí se vyznačuje poměrně vysokým podílem lesů pří-
rodních a přírodě blízkých – bučin, suťových lesů, reliktních 
borů i prameništích olšin, dubohabřin a kyselých doubrav. 
Kulturní lesy reprezentují především tzv. pařeziny, které do-
kladují mnohasetletý způsob historického hospodaření v le-
sích Podyjí.  

U dřívějších smrkových a borových monokultur a přede-
vším u nepůvodních akátin jsou postupně prováděny změny 
druhové skladby směrem k přirozené dřevinné skladbě. 

Národní park Podyjí
vyhlášený v roce 1991 je sice v ČR nejmenší svojí velikostí, 
nikoliv však svým významem. Park leží na jihovýchodním 
okraji Českomoravské vysočiny na hranici Českého masivu 
a Karpatské soustavy. Je situován mezi Znojmem a Vrano-
vem nad Dyjí při státní hranici s Rakouskem na ploše 63 km2.
Navazující ochranné pásmo má rozlohu 29 km2. Nejvyšším 
bodem území je vrchol Býčí hory v polesí Braitava na Vra-
novsku (536 m n.m.) a nejnižším pak hladina Dyje u Znojma 
(207 m n.m.). Důvodem vyhlášení parku je především uni-
kátní 42 km dlouhé kaňonovité údolí řeky Dyje, jedinečnost 
rozsáhlého lesního komplexu, existence cenných nelesních 
ploch a nesmírná bohatost rostlin a živočichů.

Většinovým vlastníkem území je stát, v menší míře pak 
obce a soukromí vlastníci. V ochranném pásmu se pak na-
chází i 3 přírodní památky a 14 vesnic s dochovanou zástav-
bou. Sídlem správy parku je město Znojmo.   

Národní park Thayatal
byl vyhlášen až v roce 2000. Je to nejmenší národní park v Ra-
kousku – jeho rozloha je 13,3 km2. Zajišťuje ochranu pravého 
břehu údolí Dyje v délce 25 km, velké části lesnatého údolí 
říčky Fugnitz a nivních luk podél Dyje. Většinovým vlastní-
kem území jsou šlechtické rody Pilati a Waldstein. Spolu 
s Podyjím tvoří jedinečné přeshraniční území. Správy obou 
parků podepsaly mezinárodní deklaraci o společné ochraně 
Podyjí, na základě které jsou koordinovány odborné zásahy 
v území, usměrňována myslivost, rybářství, návštěvní režim, 
osvěta a vzdělávací činnosti. Společně jsou zadávány některé 
výzkumy, pořádány odborné semináře či exkurze pro veřej-
nost i strážní služba. Sídlem správy parku je moderní budova 
poblíž Hardeggu, která zároveň plní funkci návštěvnického 
střediska. 

Za co může řeka
Asi před 17 miliony lety ustoupilo z území dnešního národní-
ho parku mělké třetihorní moře a na jeho bývalém dně se za-
čala formovat říční síť. Odvodňovací páteří byla již tehdy řeka 
Dyje, která začala trpělivě modelovat dnešní hluboké údolí. 
Nejdříve se zařezávala do měkkých mořských sedimentů 
a posléze i do tvrdých krystalických hornin Českého masivu. 
Výsledkem její činnosti je dnešní říční údolí hluboké až 220 
metrů, pro něž jsou typické rozevláté meandry, atraktivní vy-
hlídky, kamenná moře a srázné skalní stěny. 

Jeho význam je o to větší, že téměř všechna obdobná říč-
ní údolí byla v letech minulých zničena přehradními jezery, 
výstavbou komunikací, průmyslových či rekreačních objek-
tů. Dnes je říční ekosystém na území národního parku vý-
razně pozměněn činností vranovské elektrárny, především 
vypouštěním chladných spodních vod a kolísáním průtoků 
v Dyji. 

Podyjí – ráj živočichů
Fauna Národního parku Podyjí je velmi zajímavá a rozmani-
tá, což je – obdobně jako u rostlin – dáno zejména polohou, 
klimatem, geomorfologií a zachovalostí území. Na relativně 
malém území můžeme najít vedle sebe výrazně teplomilné 
druhy panonských stepí a na druhé straně typické podhor-
ské druhy hercynských lesů. Podyjí patří k oblastem s největ-
ší rozmanitostí především bezobratlých živočichů – dosud 
byl zjištěn výskyt téměř 9000 druhů. Například jen brouků 
bylo nalezeno 2300 (tesařík obrovský, krasec osmiskvrn-
ný) a motýlů 2100 druhů (jasoň dymnivkový, pestrokřídlec 
podražcový). Z obratlovců tvoří nejpočetnější skupinu ptáci 
(208 druhů, např. dudek chocholatý, čáp černý), dále savci 
(69 druhů, např. vydra říční, plch velký), ryby (39 druhů, např. 
ostroretka stěhovavá, vranka obecná), obojživelníci (14 dru-
hů, např. mlok skvrnitý, čolek velký) a plazi (8 druhů, např. 
užovka stromová, ještěrka zelená).     

<	 Titulní strana: Údolí Dyje patří k nejzachovalejším říčním
	 údolím ve střední Evropě
1	 Perleťovec stříbropásek oživuje v letních měsících louky
	 a květnaté okraje lesních cest

2	 Srdcem NP Thayatal je říční meandr Umlaufberg, jehož nejužší
	 částí zvanou Überstieg prochází turistická cesta

5	 Na západě území nalezneme přirozené lesní porosty
	 s převládajícím bukem
6	 Ve východní části parku převládají na svazích údolí Dyje
	 zakrslé teplomilné doubravy

7	 Elegantní kokořík vonný je v Podyjí častou bylinou světlých
	 lesů i vřesovišť
8	 Vzácný střevíčník pantoflíček je jedním ze 17 druhů orchidejí
	 rostoucích v Národním parku Podyjí1 2 3 4 5 6

9	 V posledních letech se stal bobr evropský stálým obyvate-	
	 lem řeky Dyje v národním parku
10	 Puštík obecný – dosud poměrně hojná lesní sova, kterou
	 prozradí známé táhlé houkání

3	 Čisté vody Dyje protékají kamenitým a balvanitým řečištěm
4	 Se zajímavými tvary zvětrávání skal se setkáme na většině
	 vyhlídek nad údolím Dyje	

Proč je v dnešní době důležité 
chránit přírodu  

Ochrana přírodních hodnot se stala jednou ze stěžejních otá-
zek další existence lidstva na naší planetě. Civilizace, kterou 
jsme vytvořili, nám sice přináší prosperitu, na straně druhé 
však v globálních rozměrech nenávratně ničí přírodní hod-
noty. 

Jednou z možností, jak přírodu chránit, je územní ochrana 
hodnotných zachovalých a jedinečných celků krajiny. I proto 
vznikla myšlenka národních parků, z nichž první byl vyhlášen 
v USA v oblasti Yellowstonu v roce 1872. V Evropě byla zříze-
na první území tohoto druhu v roce 1909 ve Švédsku. I naše 
republika má svůj primát – osvícený hrabě Buquoy zřídil již 
v roce 1838 v jižních Čechách přírodní rezervace Hojná Voda 
a Žofín – první moderně chráněná území v Evropě. V dnešní 
době pokrývá území ČR síť 4 národních parků a 25 chráně-
ných krajinných oblastí, které mají za úkol chránit a rozvíjet 
dochované bohatství naší přírody a krajiny. 

Národní parky Krkonoše, Šumava, Podyjí a České Švýcar-
sko zaujímají dohromady rozlohu 1189 km2, což představuje 
pouhých 1,5 % z rozlohy ČR.  

Jaký bychom měli mít vztah k tomuto přírodnímu dědic-
tví? Uvědomujeme si vůbec jeho nevyčíslitelnou hodnotu?  

Národní park můžeme připodobnit moderní arše Noemo-
vě, která chrání nepřeberné množství organizmů rostlin a ži-
vočichů žijících v tajemném předivu složitých ekosystémů. 
Chrání jejich domov, bez kterého by mnohé z nich vyhynuly. 
Proto bychom měli my, lidé, přicházet do národního parku 
jako pokorní a vnímaví návštěvníci, abychom obdivovali vel-
kolepost přírodních sil přesahujících naše chápání i náš po-
zemský čas. 
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Podyjí – klenotnice rostlin 
Celkem se na území Národního parku Podyjí vyskytuje více 
než 1200 druhů vyšších rostlin. Čím je tato pestrost dána? 
Především prolínáním teplomilných a stepních druhů z jiho-
východní panonské oblasti (koniklec velkokvětý, kavyl vlás-
kovitý) s druhy hercynskými, které se vyskytují ve střední Ev-
ropě (rozchodník skalní, jaterník podléška). Navíc flóru Podyjí 
obohatily i druhy z blízkých Alp (brambořík evropský, oměj 
jedhoj). Řeka Dyje se v rytmu meandrů obrací ke všem svě-
tovým stranám a vytváří tak podmínky pro pestrou mozaiku 
přírodních biotopů – od suchých skalních stepí rozpálených 
jižním sluncem až po severní stinné stráně lesnaté Braitavy.  

Tisíciletá extenzivní zemědělská činnost dala vzniknout 
unikátním vřesovištím, která se stala útočištěm mnoha vzác-
ných druhů rostlin (křivatec český, divizna brunátná, hlaváč 
šedavý). Dyji lemují na propustných říčních terasách sušší 
louky s kopretinou bílou či šalvějí luční. Potoční nivy a pra-
meniště doprovází vlhké louky s porosty ostřic.

Lesy – mozaika přírodního bohatství
Lesy tvoří pestrou mozaiku rozličných společenstev – od 
teplomilných doubrav až po zbytky dubových bučin s jedlí 
a tisem. V lesích Podyjí najdete více než 100 druhů dřevin.   

Navzdory zažitým představám o charakteru jižní Moravy 
pokrývá území Národního parku Podyjí 54 km2 lesa, který 
díky své nepřístupnosti a historické poloze na jižním okraji 
českého území nese méně zřetelných stop po ovlivnění člo-
věkem, než kdekoliv jinde v hustě osídlené střední Evropě. 
Posláním lesů v národním parku není ekonomický profit, 
nýbrž umožnění samovolných přírodních procesů a ochrana 
populací vzácných druhů rostlin a živočichů. 

Podyjí se vyznačuje poměrně vysokým podílem lesů pří-
rodních a přírodě blízkých – bučin, suťových lesů, reliktních 
borů i prameništích olšin, dubohabřin a kyselých doubrav. 
Kulturní lesy reprezentují především tzv. pařeziny, které do-
kladují mnohasetletý způsob historického hospodaření v le-
sích Podyjí.  

U dřívějších smrkových a borových monokultur a přede-
vším u nepůvodních akátin jsou postupně prováděny změny 
druhové skladby směrem k přirozené dřevinné skladbě. 

Národní park Podyjí
vyhlášený v roce 1991 je sice v ČR nejmenší svojí velikostí, 
nikoliv však svým významem. Park leží na jihovýchodním 
okraji Českomoravské vysočiny na hranici Českého masivu 
a Karpatské soustavy. Je situován mezi Znojmem a Vrano-
vem nad Dyjí při státní hranici s Rakouskem na ploše 63 km2.
Navazující ochranné pásmo má rozlohu 29 km2. Nejvyšším 
bodem území je vrchol Býčí hory v polesí Braitava na Vra-
novsku (536 m n.m.) a nejnižším pak hladina Dyje u Znojma 
(207 m n.m.). Důvodem vyhlášení parku je především uni-
kátní 42 km dlouhé kaňonovité údolí řeky Dyje, jedinečnost 
rozsáhlého lesního komplexu, existence cenných nelesních 
ploch a nesmírná bohatost rostlin a živočichů.

Většinovým vlastníkem území je stát, v menší míře pak 
obce a soukromí vlastníci. V ochranném pásmu se pak na-
chází i 3 přírodní památky a 14 vesnic s dochovanou zástav-
bou. Sídlem správy parku je město Znojmo.   

Národní park Thayatal
byl vyhlášen až v roce 2000. Je to nejmenší národní park v Ra-
kousku – jeho rozloha je 13,3 km2. Zajišťuje ochranu pravého 
břehu údolí Dyje v délce 25 km, velké části lesnatého údolí 
říčky Fugnitz a nivních luk podél Dyje. Většinovým vlastní-
kem území jsou šlechtické rody Pilati a Waldstein. Spolu 
s Podyjím tvoří jedinečné přeshraniční území. Správy obou 
parků podepsaly mezinárodní deklaraci o společné ochraně 
Podyjí, na základě které jsou koordinovány odborné zásahy 
v území, usměrňována myslivost, rybářství, návštěvní režim, 
osvěta a vzdělávací činnosti. Společně jsou zadávány některé 
výzkumy, pořádány odborné semináře či exkurze pro veřej-
nost i strážní služba. Sídlem správy parku je moderní budova 
poblíž Hardeggu, která zároveň plní funkci návštěvnického 
střediska. 

Za co může řeka
Asi před 17 miliony lety ustoupilo z území dnešního národní-
ho parku mělké třetihorní moře a na jeho bývalém dně se za-
čala formovat říční síť. Odvodňovací páteří byla již tehdy řeka 
Dyje, která začala trpělivě modelovat dnešní hluboké údolí. 
Nejdříve se zařezávala do měkkých mořských sedimentů 
a posléze i do tvrdých krystalických hornin Českého masivu. 
Výsledkem její činnosti je dnešní říční údolí hluboké až 220 
metrů, pro něž jsou typické rozevláté meandry, atraktivní vy-
hlídky, kamenná moře a srázné skalní stěny. 

Jeho význam je o to větší, že téměř všechna obdobná říč-
ní údolí byla v letech minulých zničena přehradními jezery, 
výstavbou komunikací, průmyslových či rekreačních objek-
tů. Dnes je říční ekosystém na území národního parku vý-
razně pozměněn činností vranovské elektrárny, především 
vypouštěním chladných spodních vod a kolísáním průtoků 
v Dyji. 

Podyjí – ráj živočichů
Fauna Národního parku Podyjí je velmi zajímavá a rozmani-
tá, což je – obdobně jako u rostlin – dáno zejména polohou, 
klimatem, geomorfologií a zachovalostí území. Na relativně 
malém území můžeme najít vedle sebe výrazně teplomilné 
druhy panonských stepí a na druhé straně typické podhor-
ské druhy hercynských lesů. Podyjí patří k oblastem s největ-
ší rozmanitostí především bezobratlých živočichů – dosud 
byl zjištěn výskyt téměř 9000 druhů. Například jen brouků 
bylo nalezeno 2300 (tesařík obrovský, krasec osmiskvrn-
ný) a motýlů 2100 druhů (jasoň dymnivkový, pestrokřídlec 
podražcový). Z obratlovců tvoří nejpočetnější skupinu ptáci 
(208 druhů, např. dudek chocholatý, čáp černý), dále savci 
(69 druhů, např. vydra říční, plch velký), ryby (39 druhů, např. 
ostroretka stěhovavá, vranka obecná), obojživelníci (14 dru-
hů, např. mlok skvrnitý, čolek velký) a plazi (8 druhů, např. 
užovka stromová, ještěrka zelená).     

<	 Titulní strana: Údolí Dyje patří k nejzachovalejším říčním
	 údolím ve střední Evropě
1	 Perleťovec stříbropásek oživuje v letních měsících louky
	 a květnaté okraje lesních cest

2	 Srdcem NP Thayatal je říční meandr Umlaufberg, jehož nejužší
	 částí zvanou Überstieg prochází turistická cesta

5	 Na západě území nalezneme přirozené lesní porosty
	 s převládajícím bukem
6	 Ve východní části parku převládají na svazích údolí Dyje
	 zakrslé teplomilné doubravy

7	 Elegantní kokořík vonný je v Podyjí častou bylinou světlých
	 lesů i vřesovišť
8	 Vzácný střevíčník pantoflíček je jedním ze 17 druhů orchidejí
	 rostoucích v Národním parku Podyjí1 2 3 4 5 6

9	 V posledních letech se stal bobr evropský stálým obyvate-	
	 lem řeky Dyje v národním parku
10	 Puštík obecný – dosud poměrně hojná lesní sova, kterou
	 prozradí známé táhlé houkání

3	 Čisté vody Dyje protékají kamenitým a balvanitým řečištěm
4	 Se zajímavými tvary zvětrávání skal se setkáme na většině
	 vyhlídek nad údolím Dyje	

Proč je v dnešní době důležité 
chránit přírodu  

Ochrana přírodních hodnot se stala jednou ze stěžejních otá-
zek další existence lidstva na naší planetě. Civilizace, kterou 
jsme vytvořili, nám sice přináší prosperitu, na straně druhé 
však v globálních rozměrech nenávratně ničí přírodní hod-
noty. 

Jednou z možností, jak přírodu chránit, je územní ochrana 
hodnotných zachovalých a jedinečných celků krajiny. I proto 
vznikla myšlenka národních parků, z nichž první byl vyhlášen 
v USA v oblasti Yellowstonu v roce 1872. V Evropě byla zříze-
na první území tohoto druhu v roce 1909 ve Švédsku. I naše 
republika má svůj primát – osvícený hrabě Buquoy zřídil již 
v roce 1838 v jižních Čechách přírodní rezervace Hojná Voda 
a Žofín – první moderně chráněná území v Evropě. V dnešní 
době pokrývá území ČR síť 4 národních parků a 25 chráně-
ných krajinných oblastí, které mají za úkol chránit a rozvíjet 
dochované bohatství naší přírody a krajiny. 

Národní parky Krkonoše, Šumava, Podyjí a České Švýcar-
sko zaujímají dohromady rozlohu 1189 km2, což představuje 
pouhých 1,5 % z rozlohy ČR.  

Jaký bychom měli mít vztah k tomuto přírodnímu dědic-
tví? Uvědomujeme si vůbec jeho nevyčíslitelnou hodnotu?  

Národní park můžeme připodobnit moderní arše Noemo-
vě, která chrání nepřeberné množství organizmů rostlin a ži-
vočichů žijících v tajemném předivu složitých ekosystémů. 
Chrání jejich domov, bez kterého by mnohé z nich vyhynuly. 
Proto bychom měli my, lidé, přicházet do národního parku 
jako pokorní a vnímaví návštěvníci, abychom obdivovali vel-
kolepost přírodních sil přesahujících naše chápání i náš po-
zemský čas. 
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Pěšáci, cyklisté a jezdci na koních
Pěší i cyklistické trasy jsou voleny tak, aby se návštěvníci moh-
li seznámit nejen s přírodou mezinárodně chráněného území 
na řece Dyji, ale i s příjemnou kulturní krajinou, historickými 
památkami, rázovitými obcemi a městy pohraničního Zno-
jemska a Retzerlandu. 

Na české straně Podyjí je vyznačeno tradičním pásovým 
značením Klubu českých turistů 76 km pěších tras, 68 km 
cyklistických tras a 53 km tras pro vyznavače jízdy na koních. 
Tři cykloturistické trasy označené piktogramy mají charakter 
okruhů procházejících územím obou států, z nich nejznáměj-
ší je trasa Národní park Podyjí – Thayatal.   

Na území Národního parku Thayatal bylo pro pěší turisty 
vyznačeno 6 tematických okruhů a cest v celkové délce 23 
km. V rakouském národním parku však nejsou vyznačeny 
žádné cyklistické trasy. Vjezd na lesní pozemky je zde přísně 
zakázán. Okolí národního parku však lemuje síť značených 
tras vedených po málo frekventovaných  okresních silnicích. 

Bezpečnost návštěvníků
Na území Národního parku Podyjí jsou rozmístěny tabule 
s nápisem „Pomoc v nouzi“ s uvedenými telefonními čísly 
složek integrovaného záchranného systému. Pokud se do-
stanete do nesnází, přijede k příslušnému bodu podle cha-
rakteru vaší telefonické žádosti o pomoc vůz první pomoci, 
Policie ČR nebo hasiči. Každým rokem zaznamenáme v Pody-
jí několik i vážných úrazů cyklistů. Mějme proto na paměti, že 
cesty v Podyjí nejsou závodními dráhami. Buďme ohleduplní 
k ostatním návštěvníkům.  

Setkání s historií
Střední Podyjí je kraj s bohatou historií, což potvrzuje vel-
ké množství stavebních a historických památek. Dokladem 
běhu času jsou nejen archeologické nálezy v různých loka-
litách, ale i objekty hradů a zámků vystavěných na zemské 
hranici.

Na české straně stojí zámek Vranov nad Dyjí, Nový Hrádek 
a znojemský hrad. Na rakouské straně pak hrady Hardegg 
a Kaja. O harmonickém souladu člověka s krajinou vypovídá 
i podoba většiny velmi dobře zachovalých obcí nacházejících 
se v ochranném pásmu národního parku. Ve volné krajině se 
setkáte s mnoha ukázkami drobných sakrálních památek – 
křížů, kapliček, soch a božích muk. Na řece Dyji jsou dodnes 
zachovány jezy původních středověkých mlýnů.

Smutnou novodobou historii připomíná soustava prvo-
republikových objektů vojenského opevnění i zbytky želez-
né opony u Čížova. 

SystémSelf-service
Cyklisté se na území parku setkají se žlutými směrovkami, 
které je v případě potřeby odkážou na více než 10 kontakt-
ních „Míst technické a první pomoci“. Tento systém nabízí 
v Podyjí a na Znojemsku od roku 2003 cyklistům pomoc 
v případné svízelné situaci. Kontaktní místa jsou vybavena 
zdravotnickým batohem a kufrem pro nejnutnější opravy bi-
cyklů. Pomoc je samozřejmě nabízena zdarma.  

Hraniční přechody 
a Schengenský prostor 

V Národním parku Podyjí tvoří státní hranici v délce 25 km 
řeka Dyje. Tu lze překročit pouze na hraničním mostě mezi 
Čížovem a Hardeggem. Po obou stranách řeky se nachází I. 
(tj. nejcennější) zóny obou národních parků Podyjí/Thayatal. 
Proto zde v zájmu zachování přírodních hodnot platí zákaz 
vstupu mimo značené turistické stezky. Hranice I. zóny Ná-
rodního parku Podyjí je v terénu vyznačena dvěmi červený-
mi pruhy a informačními tabulkami. Pěší i cykloturisté mo-
hou státní hranici překračovat na značených cyklistických 
stezkách Hnanice – Heiliger Stein, Čížov – Hardegg, Pod-
myče – Felling a na silničním hraničním přechodu Hnanice 
– Mitterretzbach.

Informační systém 
Na nejzajímavějších lokalitách národního parku se setkáte 
s 28 dřevěnými stojany terénního informačního systému. Na 
nich jsou instalovány panely s množstvím fotografií a tříja-
zyčným textem. Další informace lze získat v Návštěvnickém 
středisku Správy NP Podyjí v obci Čížov, kde si můžete pořídit 
turistickou či cyklistickou mapu nebo knižního průvodce Po-
dyjím. V Domě Národního parku Thayatal v Hardeggu vám 
bude navíc nabídnuto i příjemné prostředí kavárny. 

Správa Národního parku Podyjí
Na Vyhlídce 5, 669 01 Znojmo
tel.: +420 515 226 722, e-mail: info@nppodyji.cz
www.nppodyji.cz

Návštěvnické středisko Národního parku Podyjí
Čížov 176, 671 02 Šumná 
tel.: +420 515 291 630, e-mail: infocentrum@nppodyji.cz

Nationalpark Thayatal
Nationalparkhaus, 2082 Hardegg
tel.: +43 2949 / 7005, e-mail: office@np-thayatal.at
www.np-thayatal.at

Autoři textu: Jan Kos, Petr Lazárek, Tomáš Rothröckl; Autoři fotografií: Dušan Boucný (10), 
Petr Lazárek, Tomáš Pospíšil (9); Vydala: Správa Národního parku Podyjí v srpnu 2012; 
Grafická úprava a sazba: SCHNEIDER CZ graphic&design, s.r.o.
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Zonace parku pomáhá 
chránit přírodu

Území Národního parku Podyjí je rozděleno podle kvality 
přírodního prostředí do 3 zón s odstupňovaným ochranným 
režimem pro každou z nich.   

I. zóna zahrnuje zejména jádrové území národního parku 
tvořené údolním zářezem řeky Dyje. Příroda je zde historicky 
jen málo ovlivněná člověkem. Jedná se především o přírodě 
blízké lesní porosty ve svazích údolí zahrnující teplomilné 
skalní lesostepi, zakrslé doubravy, reliktní bory, suťové lesy 
a fragmenty podhorských bukových pralesů. Příroda v této 
zóně je ponechána samovolnému vývoji, v jehož zájmu jsou 
veškeré lidské aktivity vyloučeny. Vstup a pohyb je zde proto 
možný pouze po vyznačených turistických trasách. 

II. zóna zahrnuje velkou část lesního komplexu a nejhod-
notnější plochy bezlesí – především luk a rozsáhlých vřeso-
višť. Cílem péče o les v této zóně je dosažení přírodě blízké-
ho stavu lesních společenstev. Unikátní bezlesá stanoviště je 
nezbytné udržovat v žádoucím stavu odborně podloženou 
péčí (pastva, kosení, odstraňování náletových dřevin apod.).

III. zóna je nejvíce poznamenaná dřívější hospodářskou 
činností člověka. Zahrnuje zemědělsky využívané plochy 
především v okolí Čížova a Lukova, historickou vinici Šobes 
a okrajové partie lesního komplexu. Je zde umožněno přimě-
řené využívání krajiny pro zemědělství, lesnictví a turistiku.  

Ochranné pásmo obklopuje v rozloze 29 km2 z české strany 
území Národního parku Podyjí. Jeho hlavní funkcí je ochránit 
území parku před civilizačními vlivy z okolí a zvýšená péče 
o krajinu a sídla, jež se nacházejí v tomto pásmu. 

NáRodNí paRk 
                   podyjí

11	 Klasicistní Felicitina studánka u vranovského zámku je součástí 	 	
	 bývalého lesoparku
12	 Pohled na Hardegg se siluetou středověkého hradu
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Jak mohu pomoci ochraně 
přírody v Podyjí? 

Je to jednoduché – především ohleduplností vůči přírodě 
a ostatním návštěvníkům a dodržováním pravidel návštěv-
ního řádu. 

Pěší turistika v I. zóně národního parku je povolená pouze 
po vyznačených pěších turistických trasách – usměrněný 
pohyb návštěvníků je dohodou, která pomáhá chránit pří-
rodu.
Pro své putování na kole využívejte pouze vyznačené nebo 
vyhrazené cyklistické trasy – jízda mimo cesty způsobuje 
erozi, ničí vegetační kryt a zabíjí drobné živočichy. 
Cyklisté, respektuje vždy pravidlo“Pěší má přednost“ – pě-
šák je zranitelnější a pohybuje se výrazně pomaleji. Zvláště 
malé děti mohou být ohroženy rychlou jízdou cyklistů. Při 
míjení pěších vždy zpomalte!  
Netrhejte žádné rostliny a plody, nerušte živočichy – po-
hled na rostliny a zvířata si odnášejte pouze ve svých srd-
cích.
Na území parku se nesmí tábořit, bivakovat, a rozdělávat 
ohně – každý kultivovaný návštěvník ví, že je v přírodě 
národního parku jen hostem. Domovské právo zde mají 
živočichové a rostliny. Respektujme proto jejich civilizací 
ohrožené přírodní prostředí.  

Prosíme návštěvníky Národního parku Podyjí, aby ome-
zení vyplývající z návštěvního řádu přijali jako svoji 
drobnou oběť pro zachování překrásné přírody Podyjí.
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18	 Symbolem nové epochy se stal most v Hardeggu, který
	 od roku 1990 opět spojuje oba břehy Dyje
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Pěšáci, cyklisté a jezdci na koních
Pěší i cyklistické trasy jsou voleny tak, aby se návštěvníci moh-
li seznámit nejen s přírodou mezinárodně chráněného území 
na řece Dyji, ale i s příjemnou kulturní krajinou, historickými 
památkami, rázovitými obcemi a městy pohraničního Zno-
jemska a Retzerlandu. 

Na české straně Podyjí je vyznačeno tradičním pásovým 
značením Klubu českých turistů 76 km pěších tras, 68 km 
cyklistických tras a 53 km tras pro vyznavače jízdy na koních. 
Tři cykloturistické trasy označené piktogramy mají charakter 
okruhů procházejících územím obou států, z nich nejznáměj-
ší je trasa Národní park Podyjí – Thayatal.   

Na území Národního parku Thayatal bylo pro pěší turisty 
vyznačeno 6 tematických okruhů a cest v celkové délce 23 
km. V rakouském národním parku však nejsou vyznačeny 
žádné cyklistické trasy. Vjezd na lesní pozemky je zde přísně 
zakázán. Okolí národního parku však lemuje síť značených 
tras vedených po málo frekventovaných  okresních silnicích. 

Bezpečnost návštěvníků
Na území Národního parku Podyjí jsou rozmístěny tabule 
s nápisem „Pomoc v nouzi“ s uvedenými telefonními čísly 
složek integrovaného záchranného systému. Pokud se do-
stanete do nesnází, přijede k příslušnému bodu podle cha-
rakteru vaší telefonické žádosti o pomoc vůz první pomoci, 
Policie ČR nebo hasiči. Každým rokem zaznamenáme v Pody-
jí několik i vážných úrazů cyklistů. Mějme proto na paměti, že 
cesty v Podyjí nejsou závodními dráhami. Buďme ohleduplní 
k ostatním návštěvníkům.  

Setkání s historií
Střední Podyjí je kraj s bohatou historií, což potvrzuje vel-
ké množství stavebních a historických památek. Dokladem 
běhu času jsou nejen archeologické nálezy v různých loka-
litách, ale i objekty hradů a zámků vystavěných na zemské 
hranici.

Na české straně stojí zámek Vranov nad Dyjí, Nový Hrádek 
a znojemský hrad. Na rakouské straně pak hrady Hardegg 
a Kaja. O harmonickém souladu člověka s krajinou vypovídá 
i podoba většiny velmi dobře zachovalých obcí nacházejících 
se v ochranném pásmu národního parku. Ve volné krajině se 
setkáte s mnoha ukázkami drobných sakrálních památek – 
křížů, kapliček, soch a božích muk. Na řece Dyji jsou dodnes 
zachovány jezy původních středověkých mlýnů.

Smutnou novodobou historii připomíná soustava prvo-
republikových objektů vojenského opevnění i zbytky želez-
né opony u Čížova. 

SystémSelf-service
Cyklisté se na území parku setkají se žlutými směrovkami, 
které je v případě potřeby odkážou na více než 10 kontakt-
ních „Míst technické a první pomoci“. Tento systém nabízí 
v Podyjí a na Znojemsku od roku 2003 cyklistům pomoc 
v případné svízelné situaci. Kontaktní místa jsou vybavena 
zdravotnickým batohem a kufrem pro nejnutnější opravy bi-
cyklů. Pomoc je samozřejmě nabízena zdarma.  

Hraniční přechody 
a Schengenský prostor 

V Národním parku Podyjí tvoří státní hranici v délce 25 km 
řeka Dyje. Tu lze překročit pouze na hraničním mostě mezi 
Čížovem a Hardeggem. Po obou stranách řeky se nachází I. 
(tj. nejcennější) zóny obou národních parků Podyjí/Thayatal. 
Proto zde v zájmu zachování přírodních hodnot platí zákaz 
vstupu mimo značené turistické stezky. Hranice I. zóny Ná-
rodního parku Podyjí je v terénu vyznačena dvěmi červený-
mi pruhy a informačními tabulkami. Pěší i cykloturisté mo-
hou státní hranici překračovat na značených cyklistických 
stezkách Hnanice – Heiliger Stein, Čížov – Hardegg, Pod-
myče – Felling a na silničním hraničním přechodu Hnanice 
– Mitterretzbach.

Informační systém 
Na nejzajímavějších lokalitách národního parku se setkáte 
s 28 dřevěnými stojany terénního informačního systému. Na 
nich jsou instalovány panely s množstvím fotografií a tříja-
zyčným textem. Další informace lze získat v Návštěvnickém 
středisku Správy NP Podyjí v obci Čížov, kde si můžete pořídit 
turistickou či cyklistickou mapu nebo knižního průvodce Po-
dyjím. V Domě Národního parku Thayatal v Hardeggu vám 
bude navíc nabídnuto i příjemné prostředí kavárny. 

Správa Národního parku Podyjí
Na Vyhlídce 5, 669 01 Znojmo
tel.: +420 515 226 722, e-mail: info@nppodyji.cz
www.nppodyji.cz

Návštěvnické středisko Národního parku Podyjí
Čížov 176, 671 02 Šumná 
tel.: +420 515 291 630, e-mail: infocentrum@nppodyji.cz

Nationalpark Thayatal
Nationalparkhaus, 2082 Hardegg
tel.: +43 2949 / 7005, e-mail: office@np-thayatal.at
www.np-thayatal.at
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Zonace parku pomáhá 
chránit přírodu

Území Národního parku Podyjí je rozděleno podle kvality 
přírodního prostředí do 3 zón s odstupňovaným ochranným 
režimem pro každou z nich.   

I. zóna zahrnuje zejména jádrové území národního parku 
tvořené údolním zářezem řeky Dyje. Příroda je zde historicky 
jen málo ovlivněná člověkem. Jedná se především o přírodě 
blízké lesní porosty ve svazích údolí zahrnující teplomilné 
skalní lesostepi, zakrslé doubravy, reliktní bory, suťové lesy 
a fragmenty podhorských bukových pralesů. Příroda v této 
zóně je ponechána samovolnému vývoji, v jehož zájmu jsou 
veškeré lidské aktivity vyloučeny. Vstup a pohyb je zde proto 
možný pouze po vyznačených turistických trasách. 

II. zóna zahrnuje velkou část lesního komplexu a nejhod-
notnější plochy bezlesí – především luk a rozsáhlých vřeso-
višť. Cílem péče o les v této zóně je dosažení přírodě blízké-
ho stavu lesních společenstev. Unikátní bezlesá stanoviště je 
nezbytné udržovat v žádoucím stavu odborně podloženou 
péčí (pastva, kosení, odstraňování náletových dřevin apod.).

III. zóna je nejvíce poznamenaná dřívější hospodářskou 
činností člověka. Zahrnuje zemědělsky využívané plochy 
především v okolí Čížova a Lukova, historickou vinici Šobes 
a okrajové partie lesního komplexu. Je zde umožněno přimě-
řené využívání krajiny pro zemědělství, lesnictví a turistiku.  

Ochranné pásmo obklopuje v rozloze 29 km2 z české strany 
území Národního parku Podyjí. Jeho hlavní funkcí je ochránit 
území parku před civilizačními vlivy z okolí a zvýšená péče 
o krajinu a sídla, jež se nacházejí v tomto pásmu. 

NáRodNí paRk 
                   podyjí

11	 Klasicistní Felicitina studánka u vranovského zámku je součástí 	 	
	 bývalého lesoparku
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Jak mohu pomoci ochraně 
přírody v Podyjí? 

Je to jednoduché – především ohleduplností vůči přírodě 
a ostatním návštěvníkům a dodržováním pravidel návštěv-
ního řádu. 

Pěší turistika v I. zóně národního parku je povolená pouze 
po vyznačených pěších turistických trasách – usměrněný 
pohyb návštěvníků je dohodou, která pomáhá chránit pří-
rodu.
Pro své putování na kole využívejte pouze vyznačené nebo 
vyhrazené cyklistické trasy – jízda mimo cesty způsobuje 
erozi, ničí vegetační kryt a zabíjí drobné živočichy. 
Cyklisté, respektuje vždy pravidlo“Pěší má přednost“ – pě-
šák je zranitelnější a pohybuje se výrazně pomaleji. Zvláště 
malé děti mohou být ohroženy rychlou jízdou cyklistů. Při 
míjení pěších vždy zpomalte!  
Netrhejte žádné rostliny a plody, nerušte živočichy – po-
hled na rostliny a zvířata si odnášejte pouze ve svých srd-
cích.
Na území parku se nesmí tábořit, bivakovat, a rozdělávat 
ohně – každý kultivovaný návštěvník ví, že je v přírodě 
národního parku jen hostem. Domovské právo zde mají 
živočichové a rostliny. Respektujme proto jejich civilizací 
ohrožené přírodní prostředí.  

Prosíme návštěvníky Národního parku Podyjí, aby ome-
zení vyplývající z návštěvního řádu přijali jako svoji 
drobnou oběť pro zachování překrásné přírody Podyjí.
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Pěšáci, cyklisté a jezdci na koních
Pěší i cyklistické trasy jsou voleny tak, aby se návštěvníci moh-
li seznámit nejen s přírodou mezinárodně chráněného území 
na řece Dyji, ale i s příjemnou kulturní krajinou, historickými 
památkami, rázovitými obcemi a městy pohraničního Zno-
jemska a Retzerlandu. 

Na české straně Podyjí je vyznačeno tradičním pásovým 
značením Klubu českých turistů 76 km pěších tras, 68 km 
cyklistických tras a 53 km tras pro vyznavače jízdy na koních. 
Tři cykloturistické trasy označené piktogramy mají charakter 
okruhů procházejících územím obou států, z nich nejznáměj-
ší je trasa Národní park Podyjí – Thayatal.   

Na území Národního parku Thayatal bylo pro pěší turisty 
vyznačeno 6 tematických okruhů a cest v celkové délce 23 
km. V rakouském národním parku však nejsou vyznačeny 
žádné cyklistické trasy. Vjezd na lesní pozemky je zde přísně 
zakázán. Okolí národního parku však lemuje síť značených 
tras vedených po málo frekventovaných  okresních silnicích. 

Bezpečnost návštěvníků
Na území Národního parku Podyjí jsou rozmístěny tabule 
s nápisem „Pomoc v nouzi“ s uvedenými telefonními čísly 
složek integrovaného záchranného systému. Pokud se do-
stanete do nesnází, přijede k příslušnému bodu podle cha-
rakteru vaší telefonické žádosti o pomoc vůz první pomoci, 
Policie ČR nebo hasiči. Každým rokem zaznamenáme v Pody-
jí několik i vážných úrazů cyklistů. Mějme proto na paměti, že 
cesty v Podyjí nejsou závodními dráhami. Buďme ohleduplní 
k ostatním návštěvníkům.  

Setkání s historií
Střední Podyjí je kraj s bohatou historií, což potvrzuje vel-
ké množství stavebních a historických památek. Dokladem 
běhu času jsou nejen archeologické nálezy v různých loka-
litách, ale i objekty hradů a zámků vystavěných na zemské 
hranici.

Na české straně stojí zámek Vranov nad Dyjí, Nový Hrádek 
a znojemský hrad. Na rakouské straně pak hrady Hardegg 
a Kaja. O harmonickém souladu člověka s krajinou vypovídá 
i podoba většiny velmi dobře zachovalých obcí nacházejících 
se v ochranném pásmu národního parku. Ve volné krajině se 
setkáte s mnoha ukázkami drobných sakrálních památek – 
křížů, kapliček, soch a božích muk. Na řece Dyji jsou dodnes 
zachovány jezy původních středověkých mlýnů.

Smutnou novodobou historii připomíná soustava prvo-
republikových objektů vojenského opevnění i zbytky želez-
né opony u Čížova. 

SystémSelf-service
Cyklisté se na území parku setkají se žlutými směrovkami, 
které je v případě potřeby odkážou na více než 10 kontakt-
ních „Míst technické a první pomoci“. Tento systém nabízí 
v Podyjí a na Znojemsku od roku 2003 cyklistům pomoc 
v případné svízelné situaci. Kontaktní místa jsou vybavena 
zdravotnickým batohem a kufrem pro nejnutnější opravy bi-
cyklů. Pomoc je samozřejmě nabízena zdarma.  

Hraniční přechody 
a Schengenský prostor 

V Národním parku Podyjí tvoří státní hranici v délce 25 km 
řeka Dyje. Tu lze překročit pouze na hraničním mostě mezi 
Čížovem a Hardeggem. Po obou stranách řeky se nachází I. 
(tj. nejcennější) zóny obou národních parků Podyjí/Thayatal. 
Proto zde v zájmu zachování přírodních hodnot platí zákaz 
vstupu mimo značené turistické stezky. Hranice I. zóny Ná-
rodního parku Podyjí je v terénu vyznačena dvěmi červený-
mi pruhy a informačními tabulkami. Pěší i cykloturisté mo-
hou státní hranici překračovat na značených cyklistických 
stezkách Hnanice – Heiliger Stein, Čížov – Hardegg, Pod-
myče – Felling a na silničním hraničním přechodu Hnanice 
– Mitterretzbach.

Informační systém 
Na nejzajímavějších lokalitách národního parku se setkáte 
s 28 dřevěnými stojany terénního informačního systému. Na 
nich jsou instalovány panely s množstvím fotografií a tříja-
zyčným textem. Další informace lze získat v Návštěvnickém 
středisku Správy NP Podyjí v obci Čížov, kde si můžete pořídit 
turistickou či cyklistickou mapu nebo knižního průvodce Po-
dyjím. V Domě Národního parku Thayatal v Hardeggu vám 
bude navíc nabídnuto i příjemné prostředí kavárny. 

Správa Národního parku Podyjí
Na Vyhlídce 5, 669 01 Znojmo
tel.: +420 515 226 722, e-mail: info@nppodyji.cz
www.nppodyji.cz

Návštěvnické středisko Národního parku Podyjí
Čížov 176, 671 02 Šumná 
tel.: +420 515 291 630, e-mail: infocentrum@nppodyji.cz

Nationalpark Thayatal
Nationalparkhaus, 2082 Hardegg
tel.: +43 2949 / 7005, e-mail: office@np-thayatal.at
www.np-thayatal.at
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