Národní park
od A do Z
U Z N A N Ý

Na hranici mezi východem a západem, mezi
rovinou a vysoèinou, vytvoøila jedna øeka svùj
vlastní svìt. Svìt, který je dosud neporuený, ve
kterém se pøíroda mùe neruenì rozvíjet.
Národní park Thayatal.
A 150 metrù hluboko se Dyje zahloubila v
geologickém podloí Waldviertelu. Na základì
rozdílných tvrdostí hornin se vytvoøily
charakteristické údolní meandry, které dnes
vtìpují obraz dyjskému údolí. Podél øíèních
zákrutù se táhne úzké ozubení rozlièných
ivotních prostor: Louky, svahové porosty, travní
spoleèenstva a skály poskytují prostor pro poèetné
druhy vzácných zvíøat a rostlin jako napø. èáp
èerný, jetìrka zelená, kudlanka náboná, výr
velký, tøemdava bílá nebo kosatec dvoubarevný.
Nepøístupnost a okrajová poloha k Èesku uetøily
dlouhodobì údolí pøed lidskou èinností. Jen tak
mohlo být uchováno jedno z nejkrásnìjích údolí
Evropy ve své pùvodní podobì. Vedle své
pùsobivé pøírodní krajiny, fascinuje Národní park
také svými hrady a ruinami i povìstmi, které jsou
s nimi spjaty.
Národní park Thayatal je parkem hranic.
Je branou mezi mírnou, jemnou pahorkatinou
Weinviertlu a pùvodním, drsným a mystickypùvabným Waldviertlem. Je èástí regionu
Retzer Land a Znojemska. Park pøesahuje hranice.
Nebo pøíroda je na obou stranách Dyje stejnì
cenná a hodna ochrany.

Definice
Svìtová ochranáøská organizace oznaèuje jako
Národní park pøírodní území, ve kterých
ekologická nedotèenost ekosystémù bude pro
ijící i budoucí generace uchována, vyuívání,
která odporují ochranáøským cílùm budou
vylouèeny, a tím tvoøí základ pro duevní,
vzdìlávací, výzkumné a rekreaèní nabídky pro
návtìvníky. Vechny cíle a opatøení musí být
etrné k ivotnímu prostøedí i pøírodì.

Obecné cíle naeho Národního parku:

V Národních parcích nesmí dojít k trvalému
hospodáøskému vyuití pøírodních zdrojù.
Monosti zásahù pøipoutìjí tvùrci zákonù a
svìtová ochranáøská organizace jen tehdy, jestlie
opatøení slouí cílùm ochrany právì
toho území.

J uchovat a dále rozvíjet zvlátnosti pøírodního
prostøedí jako i podporovat druhovou
rozmanitost a autoregulaci;
J odstranit a oslabit negativní vlivy minulých a
souèasných lidských zásahù, zejména v lesích a
na øece Dyji;
J nabídnout pøírodu a rekreaci;
J pozvednout ivotní úroveò obyvatel regionu i
návtìvníkù Národního parku a tím pøímo i
nepøímo zlepit hospodáøskou situaci v oblasti;
J výzkumem prohloubit poznatky o souvislostech
pøírodních kolobìhù a vìdeckým pozorováním
provìøit pùsobení navrených opatøení;
J v budoucnu vystupovat na veøejnosti více jako
SPOLEÈNÝ NÁRODNÍ PARK dvou státù.

Charakteristika
Rakouská èást Národního parku zaujímá 1.330 ha,
1.260 jsou pøírodní zóny, na 70 ha pøírodních
zón s managementem budou odstartovány trvalé
zásahy k ochranì ekosystému. Vnìjí zóna
zahrnuje ménì jak jeden hektar.
Èeský Národní park Podyjí je 6.260 ha velký,
2.220 ha jsou jádrová zóna, 2.260 ha øízená zóna
a 1.780 ha okrajová zóna.
Dyje tvoøí na 25 km øíèní délky spoleènou hranici.
Avak délka øeky se od vzduné èáry znaènì
odchyluje. Ta mìøí pouze 10 km.

Rozmanitý
Národní park
Národní park leí na výrazné klimatické hranici.
Zatím co od východu pùsobí suché panonské
klima, dominuje na vyvýeninách Waldviertlu
vlhké atlantické klima. Proto se v Národním parku
promíchává kontinentální a støedoevropská flora
a fauna.
Kouzlo Thayatalu u Hardegu leí ve zvlátì
vysoké rozmanitosti rozlièných rostlin na malém
prostoru. Podél silnì zatoèených øíèních zákrutù
se stále mìní expozice. To se zpìtnì odráí v
rostlinném pokryvu.
Na teplých suchých jiních svazích dominují dubo
- habrové lesy s klokoèem, brslenem a tøemdavou,
zatím co stinné severní svahy jsou
upøednostòovány rostlinnými spoleèenstvy buèin.
Zde roste také lilie zlatohlavá, lýkovec nebo
okrotice.

Národní park Podyjí se rozléhá mezi Vranovem a
Znojmem na 45 km øíèní délky. Nad mìstem
Vranov leí akumulaèní elektrárna, její provoz v
souèasnosti pøedstavuje nejvìtí ekologický
problém v Thayatalu. Pøi denních proudových
pièkách stoupá prùtok od min.1 m3/sec na 30
40 m3/sec. Mení pøehradní nádr nad Znojmem je
vyuívána jako zásobárna pitné vody pro 45 000
obyvatel mìsta.
Na rakouské stranì je Hardegg jedinou obcí,
které leí pøímo v Národním parku.
Se svými 80 obyvateli je Hardegg nejmením
mìstem Rakouska.

Na postranních útesech se les rozvolòuje a
pøechází do druhovì bohatého stepního porostu.
Tato chudá stanovitì vyuívá kosatec pestrý, vstavaè vojenský nebo koniklec. Celkovì bylo dosud v
obou Národních parcích urèeno témìø 1.300 rostlinných druhù. Pro porovnání existuje
v celém Rakousku 2.907 rostlinných druhù.

Ptaèí svìt je srovnatelnì rozmanitý: v samotné
rakouské èásti bylo zjitìno 100 ptaèích druhù,
z toho témìø 80 hnízdí v Thayatalu. Jestlie
budou ruivé vlivy dále redukovány, mohl by zde
také orel moøský, dosud pouze zimní host, znovu
hnízdit.

Co se dosud
událo
Pøedchùdci Národního parku Thayatal byly
pøírodní rezervace Thayatal I a Thayatal II, které
byly zøízeny roku 1988, pøípadnì 1991.
Od roku 1984, kdy se s pomocí mìstských
zastupitelù Hardeggu a obèanské iniciativy k
zachování Thayatalu podaøilo zmaøit vodní dílo
na Býèí skále, zaujímá ochrana pøírody v
Thayatalu dùleitou pozici.

Pøeshranièní
spolupráce
Do pádu "elezné opony" v listopadu 1989 byla
Dyje hranicí mezi západem a východem. Avak
pøíroda a ekosystémy neznají lidmi stanovené
hranice. Státní hranice v polovinì øeky nedìlí
ádné pøírodní ivotní prostory, rozdìluje pouze
státy.

Zøízení Národního parku Podyjí v roce 1991,
krátce po pádu "elezné opony", bylo dalím
dùleitým krokem k zachování pøírody a krajiny
Thayatalu. Podpisem mezi spolkovou vládou a
zemí Dolního Rakouska byl Národní park roku
1997 zøízen a úèinkem smlouvy dne 1. ledna 2000
vyhláen.

K úèinné ochranì pøírody je pøeshranièní
spolupráce nutná. Ji pøed vznikem Národního
parku Thayatal podepsali oba ministøi ivotního
prostøedí obou zemí a Zemský hejtman Dolního
Rakouska deklaraci o pøeshranièní spolupráci.
Tato smlouva je základem pro budoucí spoleèný
vývoj tohoto cenného pøírodního území na døíve
tak pøísné hranici.

V létì 2001 zjistili experti Svìtové ochranáøské
unie, e Národní park Thayatal naplòuje
podmínky mezinárodních kriterií pro Národní
parky. Mezinárodní uznání parku následovalo dne
18. dubna 2001.

K jednání o dùleitých otázkách oboustranných
zájmù existuje bilaterální komise, která je
sestavena ze zástupcù pøísluných ministerstev a
oddìlení ochrany pøírody, správ Národních parkù
a Rad parkù.
Dùleitá témata pøeshranièní spolupráce jsou
J koordinace managementu pøírodních území
J spoleèná pravidla pro rybáøství a regulaci lovu
zvìøe
J jednotná nabídka pro turisty
J úèinný dohled a minimalizace ruivých vlivù na
pøírodu
Nebo Národní park má být jeden spoleèný celek.

Management a
managementové
plány
Správa Národního parku øídí své úkoly podle
pravidel urèitého plánu. Tento plán, v naí trní
dobì oznaèovaný jako managementový plán, má
dvì èásti.
Desetiletý managementový plán pøedkládá
dlouhodobé cíle a vize. Tento koncept byl
vypracován spoleènì se správou èeského
Národního parku Podyjí. Neexistuje vak mnoho
pøeshranièních chránìných území, které zpracovaly
v tak krátkém èase spoleèný managementový plán.
Dlouhodobé cíle budou pøevedeny do roèních
managementových plánù. Tyto roèní plány, ke kterým musí svùj souhlas vyslovit také Rada
Národního parku, pøedkládají exaktnì opatøení
pro managementy pøírodních území, pro
návtìvnický provoz, pro informace a pro
doporuèená technická opatøení.

Zonace
Zonace Národního parku má pomoci
jasnì uspoøádat opatøení ochrany
pøírody a návtìvnického provozu.
Rakousko vymezilo v Národním parku
Thayatal tøi zóny:
J pøírodní zóna, ve které je trvale a
na 90% celkové plochy zakázán
jakýkoliv hospodáøský zásah.
J pøírodní zóna s managementovými
zásahy, ve kterých smìjí být i v
budoucnu provádìny na lukách a
na strukturálnì bohatých lesních
okrajích pøírodì etrná opatøení,
jako napø. kosení luk.
J vnìjí zóna se stavbami jako ruina
Kaja, pro zajitìní stávajícího stavu
obdobných objektù.
S tímto vysokým podílem zajitìní
jádrové pøírodní zóny získává Národní
park Thayatal pøinejmením ve støední
Evropì vrcholnou pozici.
Návtìvníci Národního parku mají pøístup po znaèených cestách. Avak ne
vechny oblasti budou stejnomìrnì
zpøístupnìny. Nebo pøíroda potøebuje
také oblasti klidu.

Dùleité
odkazy:

Putování
Národním
parkem

J Správy Národních parkù
Nationalpark Thayatal GmbH
A-2082 Hardegg 55
T ++43(2949)7005
office@np-thayatal.at
www.np-thayatal.at
Správa Národního Parku Podyjí
CZ-66901 Znojmo, Na Vyhlídce 5
T 00420-624/22 67 22
info@nppodyji.cz
www.nppodyji.cz
J Informace pro návtìvníky
Retzer Land
A-2070 Retz, Althofgasse 14
T ++ 43(2942) 200 10
office@retzer-land.co.at
www.retzer-land.co.at

E

Tourismusverein Retz
A-2070 Retz, Hauptplatz 30
T ++ 43(2942) 27 00
tourismus@retz.at
www.retz.at
J Hranièní pøechod Hardegg
Otevøeno od 15.4.-2.11. od 8.00 do 20.00 hodin
pro pìí a cyklisty, kteøí nepotøebují vízum ani pro
A ani pro CZ.
J Hranièní pøechod Mitterretzbach
Otevøeno celoroènì od 6.00 do 22.00 hodin.
Osobní automobily odbavení pro vechny obèany
EU, Èechy a Slováky. Kromì toho pro pìí a
cyklisty, kteøí nepotøebují vízum ani pro A ani
pro CZ. Autobusy zde neodbavují !
Nezapomeòte platný cestovní pas !

Národní park se chce svým návtìvníkùm ukázat
ze své lepí stránky. Pro to potøebujete zejména
jedno. Èas. Nìkolik tichých minut pozorování
pøírody je podstatným obohacením Vaeho
putování Thayatalem.
Sí turistických cest Vás na rakouské a na èeské
stranì pøivede k nejkrásnìjím místùm Thayatalu.
Tento cestní systém bude v pøítích letech rozíøen
a pøizpùsoben potøebám pøírody a návtìvníkùm.
Cesty byly právì èásteènì opraveny a budou v
prùbìhu udrovány.
Od roku 2001 jsou Vám k dispozici:
J Thayatalweg 1 / 1A
J Einsiedlerweg 2
J Hardegger Rundwanderweg 3 / 3A
J Merkersdorfer Rundwanderweg 4
Pøes Hardegger Thayabrücke máte napojení na
èeskou si turistických cest. Podrobnìjí popis tras
vyhledejte prosím v naem Turistickém prùvodci.
Cyklistické trasy existují výhradnì v èeském
Národním parku Podyjí. V obou Národních
parcích není dovoleno sjídìní Dyje na lodích.
Prosíme, dbejte pravidel Národního parku !
Pøíroda to potøebuje !
Máte-li potøebu odborné interpretace pøírodních
fenoménù, pak Vám kolení prùvodci vysvìtlí,
proè je Thayatal tak cenný, aby byl jako Národní
park trvale chránìn. Detaily k tématu se dozvíte v
naem informaèním listu.

Národní parky
Rakouska
Stálým úkolem se stalo prùbìnì chránit
Nationalparks Austria - vybraná, representativní
území v Rakousku, od nejvyího vrcholu
Rakouska Großglockneru - a k nejniím rovinám
na maïarské hranici. To znamená zajistit a
podpoøit prùbìh pøirozeného vývoje a vìdomì
zvrátit lidské vyuívání pøírodních zdrojù. Tak by
mohly budoucí generace zdìdit kus neporuené
nebo dokonce i divoké pøírody.
Nationalpark Hohe Tauern
je v zemích Kärnten, Salzburg a Tiroly s 1.800 km2
nejvìtím chránìným územím støední Evropy.
Divoká pøíroda vysokých hor s jejími ledovci,
horskými jezery a poèetnými vrcholy a sedláky
staletí udrovanou krajinou tvoøí jedineènou
harmonii. Nejvyí hora, nejmohutnìjí vodopád,
nejdelí ledovec: Národní park superlativù.
Nationalpark Oberösterreichische Kalkalpen
uchovává nejvìtí neosídlené lesnaté pohoøí s
nejdelím pùvodním øíèním systémem Východních
Alp. Reichraminger Hintergebirge a
Sensengebirge jsou domovem tetøeva a tetøívka,
dvou silnì ohroených druhù.
Nationalpark Donau-Auen
je èasto srovnáván s ekosystémy tropických lesù.
Dynamika luní krajiny je zde jetì neporuená,
støídání ukládání a transportu naplavenin je jetì
aktivní. Voda v této krajinì je vudypøítomná.
Avak nikoliv zastavena hrázemi, ale stále volnì
proudící.

Nationalpark Neusiedlersee- Seewinkel
je mozaika rozlièných ivotních prostor, vodních
ploch, rákosových pásù, slaniskových louí a
cenných luk. Je neopomenutelným místem
zastavení pøi tahu ptákù z Evropy do Afriky.
Tah hus na podzim je jeden z grandiózních
podívaných na tomto západním stepním jezeøe
Evropy. Spoleènì s maïarským Národním parkem
Fertö Hanság zde vznikl roku 1993 první
pøeshranièní park Rakouska.

Pøíroda prosí o
Vai ohleduplnost
a klid !
J Choïte pouze po znaèených cestách!
J Vjezd jízdním kolùm a jiným vozidlùm není
dovolen!
J Psi smìjí být vedeni pouze na krátkém vodítku!
J Dbejte zákazu vstupu na louky!
J Stanování a rozdìlávání otevøeného ohnì je
zakázáno!
J Vae odpadky vezmìte, prosím s sebou!
J Trhat rostliny a sbírat houby není dovoleno!
J Sjídìní øeky Dyje na lodích není dovoleno!

V Národním parku Thayatal ije mnoho vzácných
a plachých zvíøat! Pouze jestlie budete dodrovat
pravidla, mohou si zvíøata navyknout na
pøítomnost lidí.

A- 2082 Hardegg 55
T +43(2949)7005
F +43(2949)7005-50
office@np-thayatal.at
www.np-thayatal.at
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