Turistický prùvodce

délka 3 hodiny
Až 150 metrù hluboko se Dyje zahloubila v
geologickém podloží Waldviertelu. Podél øíèních
zákrutù se táhne úzké ozubení rozlièných
životních prostor. Louky, svahové porosty, travní
spoleèenstva a skály poskytují prostor pro poèetné
druhy vzácných zvíøat a rostlin jako napø.
Èáp èerný, ještìrka zelená, kudlanka nábožná, výr
velký, tøemdava bílá nebo kosatec dvoubarevný.

Cesta probíhá pøes prostory podél Dyje k
Umlaufbergu, jednomu z nejvýraznìjších èástí
Národního parku, vede nedotèenou pøírodou a
úchvatnou krajinou. Cesta však obsahuje nìkolik
tìžších úsekù. Zaportøebí je pevná obuv a výdrž.
Putování lze zaèít v Hardeggu nebo v
Merkersdorfu. Zpáteèní cesta probíhá èásteènì po
veøejných cestách.

Nepøístupnost a okrajová poloha k Èesku ušetøily
dlouhodobì údolí pøed lidskou èinností. Jen tak
mohlo být uchováno jedno z nejkrásnìjších 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. Máte možnost
zažít na znaèených turistických cestách všechny
zvláštnosti Thayatalu.

Poèátek je u hardeckého
mostu Hardegger
Thayabrücke. Po strmém
výstupu pøes Gabrielensteig
je cesta opìt lehèí. Zde je
krásný výhled na Dyji. Na
svìtlinì pak odboèuje
Einsiedlerweg 2.
Thayatalská cesta ted‘ vede
opìt z kopce. Pøímo vedle
Dyje je i ve vrcholném létì
pøíjemnì chladno.
Osamocenì zde stojí dnes velmi vzácné tisy.
U prvních rybáøských chat se cesta rozdìluje.
Vpravo do kopce vede k Überstiegu. Fascinující je,
jak stísnìné øíèní zákruty utváøí dva protilehlé
ostrohy. Jen asi 1,3 km proti proudu je na èeské
stranì ruina Nového Hrádku.
Jednodušší je cesta okolo Umlaufbergu (1a délka
1 hodina). Vedle sebe se zde støídají louky a lesy a
poutníka doprovází šum Dyje.

Pøi vedených exkurzích Národním parkem se
dozvíte skrytá tajemství i zajímavé informace o
pøírodì a životním prostøedí.
Informace o národním parku obdržíte v domì
Národního parku.
Výstava NaturGeschichten - ThayaTales nabízí pøekvapující pohled na vznik údolí.

Pod Überstiegem se cesty opìt setkávají. Pøi
vyústìní Kajabachu je ještì jednou vidìt ruina
Nového Hrádku, nyní však po proudu. V záøezu
Kajabachu koneènì narazíme na vnìjší hranice
Národního parku. Odtud vedou Weitwanderweg
630 až do Retzu a lesní cesta kolem ruiny Kaja do
Merkersdorfu (Možnost: cesta 5).

délka 1,5 hodiny

délka 2,5 hodiny

Smìrem od Thayabrücke je cesta nejprve identická
s Thayatalweg 1. Teprve na náhorní rovinì
odboèuje Einsiedlerweg doleva.
Dvì vyhlídky poskytují trvalý zážitek z Thayatalu.
Cesta vede úvozem k Bärenmühl-Wiese a konèí u
skalní stìny, kde pøibližnì v 5 m výšce je
rozpoznatelné skalní obydlí. Povìst vypráví o
poustevníkovi, který zde žil za dob køižáckých
tažení a hardeckým
pomohl ke
støíbrnému dolu.
Nazpìt vede cesta
do kopce úvozem,
køižuje Thayatalweg
1 a naráží u domu
Národního parku na
silnici Merkersdorf Hardegg. Pøibližne
200 m dále vpravo
zaèíná v levotoèivé
zatáèce Kirchensteig,
který vede dolù k
Hardeggu.

Od Hardecké vìže Uhrtum pøi výstupu ke hradu
padá na jihozápadní stranu nápadný tyèící se
skalní útes vybíhající daleko do pøedmìstí,
Reginafelsen. Tímto smìrem a dále k Maxplateau
(vysílaè ORF) vede Hardegger Rundwanderweg.
Nalevo od Uhrtumu vede stezka do údolí k
Fugnitzbrücke a navazuje na slepou ulièku
doprava k turistické cestì. Vysoko nad Fugnitzem
se jde k patì Reginafelsen. Tvrdý vápencový a
køemièitanový kámen odolal, když potok Fugnitz
utváøel údolní kotlinu.
U dalšího rozdvojení cest se jde pøímo k
Reginafelsen s pøekrásným výhledem na pøedmìstí a hrad Hardegg. (Nepøelézat zábradlí,
nebezpeèí pádu!). Zpìt k rozdvojení cest se nyní
jde vpravo dubobukovým a habrobukovým lesem
k Maxplateau. Podrost tvoøí svídy, trnky a ptaèí
zob.

Tato nejvyšší vyvýšenina v bezprostøedním
prostoru mìsta je typická pro Thayatal. Strmé
svahy východním a jižním smìrem jsou osídleny
teplomilnými rostlinami, které snášejí sucha a
nejsou pøitom vùbec typická pro Weinviertel.
Hmyz zde nachází dobré životní podmínky.
Západní a severní svahy jsou pokryty zcela jiným
rostlinným pokryvem. Jasany, bøízy, lípy a javory
milují stinnìjší, vlhèí svahy.
Zpìt do mìsta se jde po lehce schùdné lesní cestì
nebo po prudkém, ale kratším Christbaumstiegu (3a), který odboèuje z Maxplateau.
U starého koupalištì se obì cesty opìt setkávají a
vedou nazpìt do mìsta.

délka 2,5 hodiny
Kousek cesty se jde od Markersdorfu smìrem na
Kaja, pak cesta odboèuje naproti dìtskému høišti
doleva do kopce. Úvozová cesta vede pøes malý
lesík a ústí v merkersdorfských polích. Dobøe vystavìná cesta pak vede pøímo ke Schwarzwaldu,
kde Národní park Thayatal zaèíná.

délka 40 min.
Tato okružní trasa je vhodná zejména pro krátké,
ale pùsobivé putování po pøíjemnì schùdné
cestì. Je vhodná pro dìtské koèárky!

Cesta pøejde pozvolnì v pìšinu. Starý, tmavý
smrkový porost se rozvolní, prostoru nyní budou
dominovat svìtlé dubohabrobukové lesy.
Ještì než se cesta prudce zalomí dolù, pøimìje Vás
lavièka k oddychu. Odtud se nabízí pøekrásný
výhled na Thayatal.
Nyní se stezka vine dolù do strmých serpentin k
Dyji. Dobrá obuv je zde bezpodmíneènì nutná! V
pøedjaøí je svah poset jaterníky a èesnek medvìdí
zavoní svojí silnou vùní. Dyje stále probleskuje
mezi stromy. Poslední strmý kus vede dolù k
Thayatalweg 1, která vede doprava k
Merkersdorfu. Krátce na to se cesta rozvìtvuje.
Nyní následujte znaèení Thayatalweg 1.

délka 30 min.
Stezka zaèíná u vchodu do zøíceniny Kaja a
pokraèuje dolù údolím Kajabach. V Kajabachu žijí
vzácní raci a dokonce je zde možno spatøit na
lovu i vydru. U prvního mostu se stezka oddìluje
od lesní cesty nalevo a pokraèuje kolem
Merkersdorfského potoka. Odtud je možno vidìt
zøíceninu hradu z její zadní strany. Po pøekonání
dalších dvou mostù pøichází louka, za níž leží
parkovištì u Kajy.

Cesta zaèíná u lesa naproti domu Národního
parku a nejprve se shoduje s Einsiedlerweg Kirchensteig (2). Zakrátko se však obì cesty
rozdìlují. Hennerweg pokraèuje dále vpravo
kolem starých samorostlých dubù. Asi po
10 minutách chùze zaèíná lesní cesta, která
vede až k vyhlídce. Z této vyhlídky je nádherný
výhled na mìsto Hardegg a záhyby øeky Dyje s
jejími rozliènými biotopy. Trasa pokraèuje
kousek zpátky na lesní cestu, která vede až
ven z lesa. Po polní cestì se pøijde zpìt k
domu Národního parku.
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K ledovým slujím
délka 2 hodiny

Vysoko nad Hardeggem leží na èeské stranì
takzvaná hardecká vyhlídka – Hardegger Warte.
Hned za branou u hranièního mostu odboèuje
doleva znaèená stezka. Od Dyje máte výhled pøes
jez na Hardegg. Pøírodì blízká vegetace zùstala v
tomto úseku bìhem trvání "železné opony"
relativnì neporušená. O bývalém opevnìní svìdèí
také nìkteré betonové bunkry. U pøíkopu se cesta
obrací vpravo a vede pøes les až na rovinu k
asfaltové silnici.

Vlevo se jde do Èížova (1 km), kde se nachází
informaèní støedisko èeského Národního parku
Podyjí a kde zùstal zbytek "železné opony".
Vpravo se jde zpìt do Hardeggu. Ale již po 200 m
odboèuje cesta vpravo k hardecké vyhlídce –
Hardegger Warte. Tento výhled na Thayatal a
Hardegg by nemìl být opominut. Na silnici se jde
opìt prudce z kopce ke státní hranici.

délka 4 hodiny
Následujte znaèení k hardecké vyhlídce –
Hardegger Warte. Teprve na rovinì, kde vede
cesta do Èížova se cesta rozdìlí. Na køižovatce
"Keply" odboèuje vlevo z asfaltové cesty polní
cesta. Pøi sledování èerveného znaèení pøejde
cesta v pìšinu, takzvanou Pašeráckou stezku, pro
kterou lze doporuèit dobrou obuv a jistou chùzi.

Pøibližnì 3 km se jde pøes staré listnaté porosty,
pøes sutiny a kolem romantických skalních
formací. Obèas je vidìt Dyji. Koneènì se jde vlevo
na køižovatce k vyhlídkovému místu s obeliskem.
Zde je zøejmì jeden z nejkrásnìjších výhledù na
údolí Dyje až k Vranovu. Ledové sluje samotné
jsou z bezpeènostních dùvodù pro návštìvníky
uzavøeny.
Z poslední køižovatky vede žlutì znaèená cesta k
Lusthausu Lesná a dosáhne po 300 m asfaltové
silnice. Po dalších 3 km dospìje k Èížovu. Po modøe
znaèené asfaltové silnici se jde zpìt ke hraniènímu
mostu.

Dùležité
odkazy:

K ruiné
Novy Hradek
délka 7 hodin

t Správy Národních parkù

Po hranièním pøechodu na mostì pøes Dyji jsou
dvì možnosti: buï po turistické cestì, která je
popsaná v prvních dvou cestách nebo pøímo po
silnici na rovinu smìrem Èížov. Po køižovatce
Keply, kousek pøed Èížovem, vede doprava
èervené znaèení pøes les, a po 5 km dosáhne
Lukov.
Lukov, obec s pozoruhodnou venkovskou
architekturou a pozdnì barokním kostelem s
pranýøem z 16. století, láká k zastavení.
Potom se jde rovnìž po èervené znaèce na Pøíèky
(2 km), odkud vede k ruinì Nového Hrádku
(Neuhäusl) zelená znaèka.
První pøedchùdci pozdìjšího loveckého zámeèku
Nový Hrádek pocházejí až ze 14. století. Stavbu
lze navštívit od kvìtna do záøí.
Z nejvyššího bodu
ruiny lze vychutnat
nepopsatelný výhled
na Thyatal. Dyji zde
lze spatøit celkem
tøikrát a v létì lze
pozorovat èápa
èerného. Stejná
cesta vede turistu
zpìt do Hardeggu.

Nationalpark Thayatal GmbH
A-2082 Hardegg
T ++43 (2949) 7005, F ++43 (2949) 7005 50
office@np-thayatal.at www.np-thayatal.at
Dùm Národního parku Hardegg
Informace a správa
Výstava: NaturGeschichten - ThayaTales
Otevírací doba:
Duban - záøí: po - ne, svátek
10.00 hodin - 18.00 hodin
Bøezen, øíjen a listopad: út - ne, svátek
10.00 hodin - 16.00 hodin
Zmìny možné
Správa Národní Park Podyjí
CZ-66901 Znojmo, Na Vyhlidce 5
T ++420 515/22 67 22, F ++420 515/221 115
info@nppodyji.cz www.nppodyi.cz
t Informace pro návštìvníky
Retzer Land
A-2070 Retz, Althofgasse 14
T ++43 (2942) 200 10, F ++43 (2942) 200 11
office@retzer-land.at www.retzer-land.at

i

Turistický spolek Retz
A-2070 Retz, Hauptplatz 30
T ++43 (2942) 2700 F ++43 (2942) 2700
tourismus@retz.at www.retz.at
t Hranièní pøechod Hardegg
Otevøen od 15.4. - 2.11. od 8.00 do 20.00 hodin pro pìší
a cyklisty, kteøí nepotøebují vízum ani pro A ani pro CZ.
t Hranièní pøechod Mitterretzbach
Otevøen celoroènì od 6.00 do 22.00 hodin. Jen pro osoby,
které nepotøebují vízum ani pro A ani pro CZ. Žádné
odbavování autobusù.
T ++43 (2942) 20 804
Další hranièní pøechody jsou plánovány ve Fellingu a
Oberretzbachu (stav únor 2005)
Nezapomeòte platný cestovní pas nebo obèanský prùkaz!

Pozoruhodnosti
kolem Národního
parku
Kolem Národního parku je mnoho
výletních míst.
V Merkersdorfu lze navštívit pevnost
Kaja, nebo prozkoumat hrad Hardegg v
Hardeggu.
V Riegersburgu èeká na návštìvníky
barokní zámek, ve Fellingu se nachází
poslední rakouská perlet¡ová knoflíkárna.
Poèetné vinné šenky v Retzer Landu a
hospùdky v regionu zvou k posílení pøi
putování Národním parkem.
Mìsto Retz není známo jen dobrým
vínem, ale také svými 21 km dlouhými
a až 30 m hlubokými historickými
sklepy.
Na druhé stranì hranice nabízí Národní
park Podyjí pøíležitost k putování, ale
také k prohlídce Návštìvnického
støediska v Èížovì a ruiny Nového
Hrádku (Neuhäusl). Pozoruhodný je
zámek Vranov (Frain) na východním
konci Národního parku. Také mìsto
Znojmo (Znaim) nabízí mnohé
pamìtihodnosti.
Pro podrobnìjší informace mimo
Národní park se obrat¡te prosím na
Retzer Land v Althofu Retz.

Pøíjezd
Národní park Thayatal lezí na státní hranici
Rakouska a Èeské republiky asi 15 km západnì od
Znojma. Bezprostøednì navazuje na Nárondí
park Podyjí.

Pøíroda prosí o
Vaši ohleduplnost
a klid!
t Choïte výhradnì po znaèených cestách!
t Motocyklùm a automobilùm není vjezd
dovolen!
t Sjíždìní øeky Dyje na lodích není dovoleno!
t Psi smìjí být vedeni pouze na krátkém vodítku!
t Dbejte zákazu vstupu na louky!
t Stanování a rozdìlávání otevøeného ohnì je
zakázáno!
t Vaše odpadky vezmìte, prosím s sebou!
t Trhat rostliny a sbírat houby není dovoleno!

A-2082 Hardegg
T ++43(2949)7005
F ++43(2949)7005-50
www.np-thayatal.at
www.nppodyji.cz
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