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Vážení přátelé česko-rakouského Podyjí,
přibližně před 17 miliony let začaly vody tehdy bezejmenné řeky hloubit údolí, ve kterém se díky jeho poloze a šťastné shodě historicko-společenských okolností zachovala přírodní společenstva mimořádného významu. Přesně před 25 lety dokázala naše společnost – v kvasu porevolučních změn – reflektovat svoji dosavadní, pro přírodu destruktivní
cestu a vymezila území, kde bude mít příroda přednost před člověkem. 18. března 1991 byl vyhlášen Národní park Podyjí a následně 1. ledna 2000 Nationalpark Thayatal. Místo
faktografického shrnutí uplynulého čtvrtstoletí vám učiním nabídku: nechte doma tablet, vypněte mobil a vezměte si do batohu tuto brožuru. Brzy ráno sejděte po některé turistické stezce do podyjských svahů. Pozorujte les, kde desítky let nikdo nekácel stromy. Nespěchejte, zastavujte se, zbytečně nemluvte. Projděte se po louce nebo vřesovišti a pozorujte hmyz nebo záplavu rostlin. Navštivte jeden z podyjských hradů a zámků a na jeho vyhlídce přemýšlejte o dlouhodobém soužití člověka s přírodou. Až navečer dojdete
k některému vinařství na okraji národního parku, přiťukněte si kopřivově vonícím Sauvignonem. Toto menu vám nenabídnou nikde jinde na světě než v bilaterálním Národním
parku Podyjí/Thayatal. A přitom potřebujete jenom jediný den. Přeji každému, aby ho našel.
Tomáš Vrška
předseda Rady Národního parku Podyjí

Dear Friends of the Czech-Austrian Podyjí/Thayatal,
Around 17 million years ago an unnamed river began to carve out a valley, in which natural communities of exceptional importance were preserved, thanks to its location and
a happy coincidence of historical-societal events. Exactly twenty five years ago our society – in the fervour of the post-revolutionary changes – managed to reflect on its previous
path, which was destructive for nature, and designated a territory where nature would have priority over people. The Podyjí National Park was declared on 18th March, 1991,
followed by the Thayatal National Park on 1st January, 2000. Instead of a factual summary of the last quarter of a century, I will make you an offer: leave your tablet at home, switch
off your mobile and put this leaflet in your rucksack. Meet up early in the morning on one of the tourist trails across the Dyje valley slopes. Observe the forests where nobody has
felled any trees for decades. Do not hurry, stop often along your way, do not speak unnecessarily. Cross a meadow or a heath and watch the insects or the carpets of plants. Visit
one of the castles or chateau in the Dyje valley, stand on its vantage point and think about the long-term co-existence of man and nature. When you arrive at one of the wine cellars
on the edge of the national park in the early evening, raise your glasses of Sauvignon, with the aroma of nettles, and drink a toast. Nowhere else in the world can offer such a menu
as here in the bilateral Podyjí/Thayatal National Park. And yet you only need one single day. I hope that each one of you will find what you are looking for.
Tomáš Vrška
Chairman of the Podyjí National Park Council

Liebe Freunde des tschechisch-österreichischen Thayatals!
Vor etwa 17 Mill. Jahren begann das Wasser des damals noch namenlosen Flusses ein Tal einzuschneiden, in welchem, Dank seiner Lage sowie der historischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten, glücklicherweise natürliche Lebensgemeinschaften von außergewöhnlicher Bedeutung erhalten blieben. Genau vor 25 Jahren – als Ergebnis der
Nachrevolutionären Veränderungen – hat unsere Gesellschaft begonnen ihren naturzerstörenden Weg zu überdenken und hat Areale definiert, wo die Natur Vorrang vor dem
Menschen haben soll. Am 18. März 1991 wurde der Nationalpark Podyjí und darauffolgend am 1. Jänner 2000 der Nationalpark Thayatal gegründet. Statt einer fachlichen Zusammenfassung des letzten Vierteljahrhunderts mache ich Ihnen einen Vorschlag: Lassen Sie Ihr Tablet zu Hause, schalten Sie das Handy ab und nehmen Sie dieses Handbuch
in Ihrem Rucksack mit und gehen Sie am frühen Morgen einen Wanderweg der Thayahänge entlang. Beachten Sie den Wald, in dem seit Jahrzehnten niemand Bäume geschlagen hat. Eilen Sie nicht, bleiben Sie oft stehen, reden Sie nicht unnötig. Gehen Sie über die Wiesen oder die Heiden und beobachten Sie Insekten oder betrachten Sie die große
Pflanzenvielfalt. Besuchen Sie eine der Thaya-Burgen oder eines der prächtigen Schlösser, und überdenken Sie bei einer schönen Aussicht die langfristige Koexistenz von Mensch
und Natur. Gegen Abend, wenn Sie zu einem Heurigen am Rande des Nationalparks kommen, stoßen Sie mit würzigem Sauvignon oder pfeffrigem Grünen Veltliner auf einen
gelungenen Tag an. Ein solches vielgängiges Menü wird Ihnen nirgendwo sonst auf der Welt geboten, nur hier im Thayatal. Dennoch benötigen Sie dafür nur einen einzigen Tag.
Ich wünsche jedem von Ihnen diesen Tag zu finden.
Tomáš Vrška
Vorsitzender des Nationalpark Podyjí Beirates

ÚVODEM
Národní park Podyjí je jedním ze čtyř
národních parků na území České republiky a současně jediným národním parkem na Moravě. Byl vyhlášen v roce 1991
na ploše přibližně 63 km2. Spolu s přilehlým Národním parkem Thayatal na území Dolního Rakouska, který byl vyhlášen
v roce 2000 na ploše necelých 14 km2, tvoří jedinečný a mimořádně cenný přírodní celek. Území Národního parku Podyjí sleduje tok řeky Dyje mezi Vranovem
a Znojmem. Říční údolí mezi těmito sídly
je dlouhé 42 km. S výjimkou rakouského
městečka Hardegg (trvale v něm bydlí
necelých 100 obyvatel) se jedná o údolí
zcela neobydlené. Nesetkáme se zde se
žádnými veřejnými komunikacemi, pouze s lesními cestami a pěšinkami pro turisty, kteří do údolí přicházejí, aby poznávali
jeho krásy. Divoký reliéf údolí, zaklesnuté
meandry a téměř devadesátiprocentní
lesnatost navozují v návštěvníkovi místy
až dojem pobytu v pravé divočině uprostřed Evropy. Území dnešního národního
parku bylo od roku 1951 až do roku 1989
součástí pohraničního pásma a vstup veřejnosti sem byl zakázán. Do doby jeho
zrušení a odstranění drátěných zátarasů
jen málokdo tušil, že Podyjí je územím
evropského významu. Před rokem 1989
přírodovědecký výzkum v Podyjí totiž
prakticky neexistoval. Kolektiv odborníků, pověřený přípravou vyhlášení národního parku, proto nedočkavě očekával, co
všechno nově zpřístupněné území ukrývá.
Následný velice důkladný výzkum národního parku potvrdil, že se jedná o jedno
z nejcennějších území z hlediska rozmanitosti rostlinných a živočišných druhů
(zejména hmyzu) v celé České republice.

Na celém území platí z důvodů ochrany
přírody určitá pravidla omezující pohyb
veřejnosti. V rámci nejcennější první zóny
parku, která zahrnuje asi třetinu území, je
pohyb povolen pouze po vyznačených
turistických cestách. Nicméně nejatraktivnější místa parku jsou veřejnosti zpřístupněna hustou sítí turistických a cykloturistických stezek a celé území rozhodně stojí
za návštěvu.
1. Ledňáček říční místy oživuje zarostlé říční břehy a tišiny
2. Lakušník vzplývavý vyhledává čistou proudící
vodu řeky Dyje
3. V její blízkosti můžeme pozorovat i elegantní motýlici
lesklou

Podyjí National Park is one of the 4
national parks in the Czech Republic and
also the only one in Moravia. It was declared in 1991 on an area of 63 km². Together with the adjacent Nationalpark
Thayatal in Lower Austria, which was declared in 2000 on an area of nearly 14 km²,
it forms a unique and exceptional natural environment. The territory of Podyjí
NP follows the flow of the Dyje between
Vranov and Znojmo. The river valley between these towns is 42 km long. Except
for the small Austrian town of Hardegg
(with less than 100 permanent residents)
the valley is completely uninhabited. We
will not find any public roads here, only
forest roads and footpaths, which lead
visitors into the valley to admire its beauty. The rugged relief of the valley, incised
meanders and 90 % forest cover will evoke
feelings of spending time in a true wilderness in central Europe. From the post-war

years until 1989 the territory of the park
was inside the border zone and public
access was forbidden. Until the barbed
wire fences were removed, it was not
clear how much beauty and natural value
was hidden here. Before 1989 there was
almost no natural science research from
Podyjí and the team of experts preparing
the declaration of the national park could
only guess at everything which was hidden in the newly-opened territory. Their
expectations were not only confirmed,
but richly exceeded. Extremely detailed
research in the NP over the last 20 years
has confirmed that this is one of the most
valuable territories for its diversity of plant
and animal species (especially insects) in
the whole Czech Republic. Certain restrictions on the movements of the public exist on the whole NP territory. In the most
valuable (first) zone of the park, covering
about one third of its territory, movement
is only permitted on marked tourist trails.
However, the most attractive places in the
park are accessible for the public along a
dense network of hiking and cycling trails
and the whole territory is certainly worth
visiting.
1. In places the Kingfisher enlivens the overgrown river
banks and pools
2. The River Water Crowfoot prefers clear flowing
water of the river Dyje
3. In its proximity we can observe the elegant Banded
Demoiselle too

Der Nationalpark Podyjí ist einer von
vier Nationalparks in der Tschechischen
Republik und zugleich der einzige Na-

tionalpark in Mähren. Er wurde im Jahr
1991 gegründet und weist eine Fläche
von ca. 63 km² auf. Zusammen mit dem
angrenzenden Nationalpark Thayatal in
Niederösterreich, der seit dem Jahr 2000
besteht und fast 14 km² groß ist, bildet er
ein einzigartiges und äußerst wertvolles
natürliches Ganzes. Das Gebiet des Nationalparks Podyjí folgt über 42km dem
Flusstal der Thaya zwischen den Städten
Vranov und Znojmo. Mit Ausnahme der
österreichischen Stadt Hardegg (weniger
als 100 Hauptwohnsitze) ist das Tal völlig
unbewohnt. Hier gibt es keine öffentlichen Straßen, nur Waldwege und Wanderwege für Besucher, die die Schönheit
des Tals entdecken möchten. Das wilde
Relief des Thayatals, die tief eingeschnittenen Mäander und die Waldflächen von
fast neunzig Prozent der Gesamtfläche
rufen in den Besuchern den Eindruck einer Wildnis inmitten Europas hervor. Das
Gebiet des Nationalparks war in der Nachkriegsgeschichte bis in das Jahr 1989 Teil
der gesperrten Grenzzone und daher der
Öffentlichkeit nicht zugänglich. Bis zur
Öffnung und der Beseitigung des Grenzzauns war nicht klar, wie viel Schönheit
und welche natürlichen Werte hier im
Verborgenen existierten. Vor 1989 war
praktisch keine naturwissenschaftliche
Forschung im heutigen Nationalpark Podyjí vorhanden, und das Expertenteam,
das mit der Gründung des Nationalparks
beauftragt wurde, konnte nur ahnen, was
das neu eröffnete Gebiet birgt. Die angestellten Vermutungen wurden anschließend nicht nur bestätigt, sondern sogar
reichlich übertroffen. Sehr gründliche
Forschungen im Nationalpark während

Úvodem / Einleitung
der letzten 20 Jahre haben bestätigt, dass
es sich im Hinblick auf die Artenvielfalt
der Pflanzen und Tiere (vor allem der Insekten) um das wertvollste Gebiet in der
ganzen Tschechischen Republik handelt.
Im gesamten Nationalpark müssen sich
Wanderer und Radfahrer an bestimmte
Vorschriften halten. Unter anderem ist die
Fortbewegung innerhalb der wertvollsten
(der ersten) Zone des Nationalparks, die
etwa ein Drittel des Territoriums umfasst,
nur auf markierten Wegen erlaubt. Selbstverständlich sind die attraktivsten Orte im
Nationalpark trotzdem gut erreichbar. Ein
dichtes Netz von Wander- und Radwegen
durchzieht das ganze Gebiet und lädt die
Besucher zum Entdecken ein.
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1. Der Eisvogel belebt dichtbewachsene Ufer
und Seitenarme des Flusses
2. Der Flutende Wasserhahnenfuß benötigt das klare,
fließende Wasser der Thaya
3. In Thayanähe kann man die Gebänderte
Prachtlibelle beobachten

Text: Jan Kos;
Foto: Zdeněk Tunka (1), Petr Lazárek (2), Václav Křivan (3)
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Valley / Das Tal
Údolí Dyje mezi Vranovem a Znojmem patří k nejkrásnějším a nejzachovalejším nejen v České republice, ale i v celé
střední Evropě. Většina našich řek byla
totiž v minulosti zničena, nebo alespoň
významně pozměněna výstavbou přehrad, komunikací, továren, sídel či chatových osad. Údolí řeky Dyje na samém
jihovýchodním okraji Českomoravské
vysočiny zůstalo téměř uchráněno před
civilizačními vlivy. Tok řeky Dyje, který se
zde zařezává do velmi odolných vyvřelých a metamorfovaných hornin místy až
245 metrů hluboko, vytvořil neopakovatelné scenérie, pozorovatelné návštěvníky národního parku z mnoha zpřístupněných skalních vyhlídek. S trochou
nadsázky se dá hovořit o říčním údolí ve
tvaru kaňonu, prudce zahloubeného do
okolního, poměrně plochého reliéfu. Na
svazích tohoto údolí nalezneme některé efektní tvary zvětrávání hornin, např.
skalní věže, stěny, okna, deskovitou odlučnost jednotlivých skalních bloků a konečně i rozsáhlé plochy balvanů, zvané
též kamenná moře. Do samotného říčního údolí nevedou téměř žádné větší
komunikace. Je to dobře, zájemci o přírodní krásy se k řece Dyji nedostanou autem, musí sem dojít pěšky nebo přijet na
kole …

1.
2.
3.
4.

Údolí Dyje pod Novým Hrádkem
Skalní útvary v lokalitě Barák
Ranní mlhy na Braitavě
Pukliny v Bítešské ortorule vyplněné žílami bílého
křemene
5. Pohled do údolí u Kirchenwaldu

The valley of the Dyje river between
Vranov and Znojmo is one of the most
beautiful and most well preserved, not
only in the Czech Republic, but in the
whole of Central Europe. This is because
in the past most of our rivers were destroyed, or heavily modified, by the construction of dams, roads and railways,
factories, towns and villages or colonies
of recreational cottages. The valley of the
Dyje on the south-eastern edge of the
Bohemian-Moravian Highlands remained
almost completely protected from the
influences of civilisation. The flow of the
Dyje, which has carved down as much as
245 metres into highly resistant effusive
and metamorphosed rocks, has created
this unmatched scenery, which visitors
can observe from many accessible clifftop vantage points. With a little exaggeration, we can describe Podyjí as a river valley with the profile of a canyon, sharply
incised into the relatively flat surrounding

relief. On the slopes of the valley we can
find several attractive weathering forms
of the rocks, such as rock pillars, cliffs,
rock windows, banket faulting of the individual blocks of rock, as well as extensive
boulder fields, also known as “stone seas”.
Hardly any roads lead into the river valley.
This is a good thing that visitors who seek
the natural beauty cannot reach the Dyje
river by car, but must walk here or arrive
by bicycle.
1.
2.
3.
4.

Dyje Valley below Nový Hrádek
Rock formations at the Barák locality
Morning fog at Braitava
Fissures in the Bíteš orthogneiss filled with
a seam of white quartz
5. View into the valley near Kirchenwald

Das Thayatal zwischen Vranov und
Znojmo gehört zu den schönsten und am
besten erhaltenen Flusstälern, nicht nur
in der Tschechischen Republik sondern
auch in ganz Mitteleuropa. Die meisten
Flusstäler wurden in der Vergangenheit
zerstört oder durch Stauseen, Straßenbau, Fabriken, Siedlungen und Freizeiteinrichtungen deutlich verändert. Doch
das Thayatal, ganz am südöstlichen Rand
des Böhmisch-Mährischen Massivs, ist

fast gänzlich von Zivilisationseinflüssen
unberührt geblieben. Die Thaya hat sich
hier stellenweise in die sehr beständigen
magmatischen und metamorphen Gesteine bis zu 245 Meter tief eingeschnitten und dadurch eine einzigartige Landschaft gebildet, die von Besuchern des
Nationalparks von vielen zugänglichen
Felsvorsprüngen und Aussichtspunkten
aus gut betrachtet werden kann. Ein wenig übertrieben könnte man von einem
Canyon sprechen, der sich abrupt in das
umgebende, relativ flache Landschaftsbild absenkt. An den Hängen des Tals sind
einige ausgefallene verwitterte Gesteinsformen zu sehen: z.B. Felstürme, Felswände, Fenster, platte (flache) Abspaltungen
einzelner Felsblöcke und schließlich auch
große Felsbrocken, auch Steinernes Meer
genannt. Es führen kaum größere Straßen
in das Flusstal. Besucher, die sich für die
natürliche Schönheit des Tales interessieren, reisen nicht mit dem Auto, sondern
zu Fuß oder mit dem Fahrrad an.
1.
2.
3.
4.

Das Thayatal unterhalb von Neuhäusel
Felsformationen bei Barák
Morgennebel in Braitava
Von weißen Quarzadern durchzogener Bittescher
Orthogneis (Orthogneis Bíteš)
5. Sicht auf das Tal beim Kirchenwald

Text: Jan Kos; Foto: Petr Lazárek
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River Dyje / Thayafluss
Snad každý návštěvník Národního
parku Podyjí je okouzlen Dyjí, která se
jako had vine celým jeho územím. Řeka je
však uzavřená mezi dvě významná vodní
díla. Nejprve ji v roce 1934 spoutala Vranovská přehrada a v roce 1966 i menší
Znojemská. Život v řece pod Vranovem
je nepříznivě ovlivňován provozem vodní elektrárny, která pracuje ve špičkovém
režimu. Takovým změnám se může přizpůsobit pouze omezený počet druhů.
Na Dyji spatříme také jako korálky navlečené kamenné jezy, které pamatují doby,
kdy člověk začal využívat vodní sílu. Již od
středověku zde vznikaly vodní mlýny. Některé zanikly před staletími, jiné ve jménu
ostrahy hranic v padesátých letech minulého století. V národním parku tak zůstalo
pouze jedenáct jezů, z čehož Trauznický
jez je skryt pod vzdutím Znojemské přehrady. Přítoky do řeky Dyje jsou většinou
z hlediska vodnosti nevýznamné. Největším přítokem je rakouský Fugnitzbach,
který se vlévá do Dyje v malebném městečku Hardegg. Na české straně stojí za
zmínku Klaperův, Žlebský a Mašovický
potok, na kterých můžeme najít i několik
drobných rybníčků.
1. Kamenité řečiště Dyje pod Papírnou
2. Čáp černý hnízdí převážně v západní části národního
parku
3. Vodní šelmu vydru říční lákají k řece zejména ryby
4. Přítoky Dyje vytvořily mnohde hluboká boční údoli –
Žlebský potok s malým vodopádem

5. Středověký kamenný jez na Devíti mlýnech
6. Svižný charakter řeky vyhovuje rybám, jako jsou pstruh
potoční či vranka obecná

Every visitor to Podyjí National Park
is sure to be enchanted by the Dyje river,
which winds like a snake through its territory. However, the river is enclosed between two major dams. Firstly, in 1934 the
river was enchained by the Vranov Dam
and then in 1966 by the smaller Znojmo
Dam. Life in the river below the Vranov
Dam is negatively influenced by the operation of the hydroelectric plant, which
runs in a peak period regime. Only a small
number of species can tolerate such huge
variations. On the river we can also see
the linear outlines of stone weirs, which
remember the times when man began
to utilise the power of water. Man built
watermills here from medieval times
onwards. Some of them ceased to exist
hundreds of years ago, while others were
destroyed in the name of protecting the
state border during the 1950s. Only eleven weirs remain in the NP, of which the
Trauznický Weir lies under the waters of
the Znojmo Reservoir. Most of the Dyje’s
tributaries have insignificant flow rates.
The largest tributary is the Austrian Fugnitzbach, which flows into the Dyje in
the picturesque small town of Hardegg.
Larger tributaries on the Czech side are
the Klaperův potok, Žlebský potok and

Mašovický potok Streams, along which
we can find several small ponds.
1. Rocky riverbed of the Dyje below the Papírna watermill
2. Black Storks mainly nest in the western part
of the national park
3. The Otter as an aquatic predator is attracted
to the river by the fish
4. The tributaries of the Dyje have carved out deep side
valleys – Žlebský potok Stream with a small waterfall
5. Medieval stone weir at Devět mlýny
6. The fast flowing river suits fish such as the Brown Trout
and Bullhead

Sicherlich wird sich jeder Besucher
des Nationalparks Podyjí von der Thaya
verzaubern lassen, die sich wie eine glitzernde Schlange durch ihren Lebensraum
windet. Allerdings ist sie zwischen zwei
bedeutenden Staudämmen eingeschlossen. Zuerst wurde die Thaya durch den
Damm Vranov, gebaut im Jahre 1934, und
in späterer Folge 1966 durch den kleineren Damm Znojmo gezähmt. Das Leben
im Fluss unterhalb der Staumauer Vranov
wird durch den Betrieb des Wasserkraftwerks ungünstig beeinflusst, da es zu großen Pegelschwankungen kommt. An solchen Änderungen konnte sich nur eine
begrenzte Anzahl von Tier- und Pflanzenarten anpassen. Den Fluss entlang sind,
wie Perlen aufgereiht, steinernen Wasserwehre zu sehen. Sie erinnern an die Tage,
als der Mensch begann die Wasserkraft

zu nutzen. Ab dem Mittelalter entstanden hier zahlreiche Wassermühlen. Einige
der Mühlen sind bereits vor Jahrhunderten wieder verschwunden, andere wurden im Namen der Grenzüberwachung
in den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts zerstört. Es sind im Nationalpark
nur elf Wehre übrig geblieben, von denen
sich nur die Wehr Trauznice unterhalb der
Staumauer Znojmo versteckt. Die Zuflüsse der Thaya sind meist unbedeutend im
Hinblick auf die Wasserstände. Der größte Nebenfluss ist der österreichische Fugnitzbach, der in der malerischen Altstadt
Hardegg in Thaya mündet. Auf der tschechischen Seite sind der Klaper-Bach, der
Žlebský-Bach und der Mašovice-Bach
erwähnenswert. An diesen Bächen sind
mehrere kleine Teiche zu finden.
1. Das steinige Flussbett der Thaya unterhalb Papierwerk
2. Der Schwarzstorch nistet hauptsächlich im westlichen
Teil des Nationalparks
3. Den räuberischen Fischotter ziehen im Fluss
vor allem die Fische an
4. Die Zuflüsse der Thaya bilden vielerorts tiefe Seitentäler –
kleiner Wasserfall des Žlebský Baches
5. Das mittelalterliche Steinwehr in Neun Mühlen
6. Der rasche Fließcharakter der Thaya kommt Fischen
wie Bachforelle und Koppe entgegen

Text: Martina Kosová; Foto: Petr Lazárek (1, 4, 5, 6 ), Zdeněk Tunka (2), Luděk Boucný (3)
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Flora / Flora
Nejzajímavější botanickou vlastností
Podyjí je velká koncentrace druhů a společenstev, svými nároky naprosto rozličných, na velmi malé rozloze. Za jediný
den může zdatný turista spatřit podhorskou jedlovou bučinu, ostřicový mokřad,
květnatou dubohabřinu, podmáčenou
olšinu, výslunnou skalní stěnu ze svoru,
ruly i z krystalického vápence, úhor, louku
podmáčenou i suchou, kyselou doubravu,
šipákovou doubravu, rybník s rákosinou,
sprašovou step, vřesoviště i třešňový sad.
Pole se vzácnými teplomilnými plevely
přitom míjí jen tak mimochodem. Neméně zajímavé je Podyjí i pro znalce mechů
a lišejníků. Hlavní příčinou této pestrosti
(1200 druhů vyšších rostlin na 80 km2 je
úctyhodný počet) je přítomnost mnoha
hranic. Podyjí protíná hranice biogeografická (mezi hercynskou a panonskou
podprovincií), geologická a geomorfologická (mezi Českým masivem a Karpatskou soustavou) a klimatická (mezi mírně
teplou a teplou oblastí). Významný vliv na
složení flóry měl však i složitý demografický vývoj v okolí správní (zemské či státní) hranice, která prochází územím již po
staletí.
1. Měsíčnice vytrvalá vyhledává stinná úpatí suťových svahů
2. Vzácný koniklec luční český
3. Návštěvník z Alp – brambořík nachový

4. Křivatec český přežil na vřesovištích a skalních ostrožnách
5. Vstavač osmahlý vzácně vykvétá v suchých trávnících

The best known botanical peculiarity in Podyjí is the great concentration
of species and communities with such
contrasting requirements on a very small
area. In one day a fit walker can visit a submontane beechwood with firs, wetlands
with sedges, herb-rich oak and hornbeam
woods, waterlogged alder groves, sunlit rocky cliffs of mica schists, gneiss and
of crystalline limestone, wastelands, waterlogged and dry meadows, acidophilic
oakwoods, downy oakwoods, ponds with
reedbeds, loess steppe, heathlands and
cherry orchards. The walker will also pass
by fields with rare thermophilic weeds.
Podyjí is equally interesting for experts
on mosses and lichens. The main reason
for this diversity (1,200 vascular plant species on 80 km² is a remarkable number) is
the presence of many borders. The biogeographical (between the Hercynian
and Pannonian sub-provinces), geological and geomorphological (between the
Bohemian Massif and the Carpathian
System) and climatic (between a mildly
warm and a warm region) borders all pass
through Podyjí. The complicated demographic developments around the ad-

ministrative (regional and state) borders,
which have run through the territory for
many centuries, have also had an important influence on the composition of the
flora.
1. Perennial Honesty (Lunaria rediviva) prefers
the shady foot of talus slopes
2. The rare Bohemian Small Pasque Flower (Pulsatilla
pratensis ssp. bohemica)
3. Cyclamen (Cyclamen purpurascens) is a visitor
from the Alps
4. Early Star of Bethlehem (Gagea bohemica) survives
on the heathlands and rocky outcrops
5. The Burnt Orchid (Orchis ustulata) occasionally
flowers on dry grasslands

Die interessanteste botanische Eigenschaft des Nationalparks Podyjí ist eine
große Konzentration verschiedener Arten und Lebensgemeinschaften mit ihren ganz speziellen Anforderungen auf
einem sehr kleinen Bereich. An einem
einzigen Tag kann ein tüchtiger Wanderer Vorgebirgswälder mit Tannen und
Buchen, mit Segge bewachsene Sümpfe, blühende Hainbuchen, Schwarzerlenwälder, sonnige Felswände aus Glimmerschiefer, kristallinen Kalkstein und Gneis,
Brachen, Feucht- und Trockenwiesen,
bodensaure Eichenwälder, Flaumeichen,

schilfbewachsene Teiche, Lößsteppen,
Heiden und Kirschgärten sehen. Nebenbei sind unterwegs auch Felder mit seltenen wärmeliebenden Wildkräutern zu
sehen.Die Hauptursache für die große Artenvielfalt (1200 Arten höherer Pflanzen
auf 80 km² ist eine respektable Zahl) ist,
dass das Gebiet des Nationalparks einige Grenzen durchziehen: die biogeographische Grenze (zwischen und pannonischen Subprovinz), die geologische und
geomorphologische Grenze (zwischen
dem Böhmischen Massiv und dem Karpatensystem) sowie die klimatische Grenze (zwischen leicht warmen und warmen
Regionen). Bedeutenden Einfluss auf die
Zusammensetzung der Flora hatte auch
eine komplexe demografische Entwicklung im Bereich der Verwaltungsgrenze
(Landes- oder Staatsgrenze), die das Gebiet seit Jahrhunderten durchläuft.
1. Die Ausdauernde Mondviole bevorzugt den
schattigen Grund von Schutthängen
2. Seltene Böhmische Wiesen Kuhschelle
3. Ein Besucher aus den Alpen – das Europäische
Alpenveilchen
4. Der Böhmische Gelbstern wächst in der Heide
und auf Felsvorsprüngen
5. Das Brand-Knabenkraut blüht nur selten
auf Trockenrasen

Text: Lenka Reiterová; Foto: Petr Lazárek (1, 2, 3, 5, 6), Lenka Reiterová (4)
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Fungi / Pilze
Málokde bychom ve střední Evropě
našli krajinu, která by na ploše pár desítek
čtverečních kilometrů poskytovala útočiště tolika druhům hub, jako je tomu právě
v Podyjí. Vděčíme za to nejen ojedinělé
kombinaci různých přírodních faktorů,
ale paradoxně také železné oponě, která ho uchránila před nešetrnými lesnickými a budovatelskými zásahy. Z Podyjí
dnes známe na 1400 druhů velkých hub,
což je přibližně třetina našeho druhového bohatství. Trochu s nadsázkou můžeme společenstvo zdejších hub vymezit
z jedné strany špičatičkou stepní (přísně
teplomilný a suchomilný druh, známý
jen z několika lokalit na světě) a z druhé
strany ohňovcem ohraničeným, charakteristickým chorošem našich horských
pralesovitých porostů. K nejnápadnějším
zástupcům vzácných hub v Podyjí patří
různé teplomilné hřiby. Řady dalších druhů si však necvičené oko většiny návštěvníků nevšimne. Kdo by například hledal
na výslunných skalách v korunách prosychajících řešetláků nevzhlednou káčovku
ploskou, na kolenou rozhrnoval trávu při
pátrání po půvabném kuřinci hezkém,
nebo se ohýbal pro svrchu nenápadnou
bedlu zelenolupennou. Houby jsou zkrátka tajemná stvoření a svým skrytým způsobem života dokážou unikat pozornosti
i po mnoho let. Bylo by proto troufalé se
domnívat, že po necelých deseti letech intenzivního bádání už v říši hub není v Podyjí co objevovat.
1.
2.
3.
4.

Špičatička stepní
Káčovka ploská roste na starých řešetlácích
Kriticky ohrožený kuřinec hezký
Chráněný hřib Fechtnerův

5. Bedla zelenolupenná má v ČR jen několik lokalit
6. Ohňovec ohraničený patří k horským druhům chorošů
7. Hnojník strakatý roste v humózních listnatých lesích

There is probably no other landscape
in central Europe, where an area of several
dozen square kilometres has offered sanctuary to so many species of fungi, as is the
case here in Podyjí. This is not only thanks
to the unique combination of a variety
of natural factors, but also, paradoxically, thanks to the Iron Curtain, which protected the area from insensitive forestry
and construction interventions. A total of
1,400 species of large fungi have been recorded in Podyjí NP so far, which is around
one third of the species diversity in the
Czech Republic. With a little exaggeration, we can delimit the fungi communities in Podyjí from one side with the tiny
Galeropsis desertorum of the Bolbitiaceae
(a strictly thermophilous and xerophilous
species, only recorded at several localities
in the world) and from the other side with
the Bracket Fungus Phellinus nigrolimitatus, a characteristic species of our submontane primeval forests. Although the
most distinctive representatives of the
rare fungi in Podyjí include a variety of
thermophilous Boletus mushrooms, many
rare species will not catch the untrained
eyes of most visitors to the park. For example, who would look for the unattractive
Tarcrust Biscogniauxia simplicior in the
crowns of dead or dried up buckthorns on
the sun-baked rock formations, get down
on their knees and pull back tufts of grasses to search for the attractive Coral Fungus (Ramariopsis pulchella), or bend over
for the Green-spored Dapperling (Melan-

ophyllum eyrei), which is inconspicuous
from above. Fungi are such mysterious
creations and thanks to their hidden lifestyle, they are able to avoid attention for
many years. Therefore, it would be bold to
claim that, after only ten years of research,
that there is nothing left to discover in the
empire of fungi in Podyjí.
1. Galeropsis desertorum of the Bolbitiaceae
2. The Tarcrust Biscogniauxia simplicior grows on old
Buckthorns
3. The critically endangered Coral Fungus Ramariopsis
pulchella
4. The protected Pale Bolete
5. The Green-spored Dapperling only has several localities
in Czechia
6. Phellinus nigrolimitatus is a montane species
of Bracket Fungus
7. The Magpie Inkcap grows in humus-rich deciduous forests

Kaum wo in Mitteleuropa gibt es eine
ähnliche Landschaft, die auf einer Fläche
von ein paar Dutzend Quadratkilometern
derartig viele Pilzarten beherbergt, wie es
gerade der Nationalpark Podyjí tut. Wir
verdanken das nicht nur einer einzigartigen Kombination von verschiedenen natürlichen Faktoren, sondern gerade auch
dem Eisernen Vorhang, der dieses Gebiet
vor schonungsloser Forstwirtschaft und
Bebauung bewahrt hat. Im Nationalpark
Podyjí sind heute über 1400 höhere Pilzarten zu finden, was etwa einem Drittel
der Gesamtzahl dieser Pilzarten in der
Tschechischen Republik entspricht. Man
kann diese Pilzgemeinschaft grob zwischen dem warmen Osten mit dem Kastanienbraunen Steppenmützchen (eine
stark wärme- und trockenliebende Art

mit nur wenigen bekannten Standorten
in der Welt) bis zum gebirgigen, kühleren
Westen mit dem Dunkelgezonten Feuerschwamm (ein charakteristischer Stielporling unserer Bergwaldflächen) eingrenzen. Zu den auffälligsten Vertretern
der seltenen Pilze im Nationalpark Podyjí
gehören jedoch die verschiedenen Arten
von wärmeliebenden Pilzen, die dem ungeübten Auge der meisten Besucher verborgen bleiben. Wer würde beispielsweise auf den sonnigen Felsen zwischen den
stacheligen Zweigen der Kreuzdorne den
unansehnlichen Rindenkugelpilz vermuten, oder sich, im hohen Gras kniend, auf
die Suche nach der hübschen Lilafarbenen Wiesenkoralle machen, oder tief gebeugt dem, von oben ganz unauffälligen,
Grünblättrigen Buntkörnchenschirmling
nachspüren? Pilze sind einfach geheimnisvolle Wesen, und dank ihrer verborgenen Lebensweise können sie auch noch
viele Jahre der allgemeinen Aufmerksamkeit entgehen. Es wäre überheblich
zu glauben, dass nach fast zehn Jahren
intensiver Forschung im Pilzreich des Nationalparks Podyjí nichts neues mehr zu
entdecken ist.
1.
2.
3.
4.
5.

Kastanienbraunes Steppenmützchen
Rindenkugelpilze auf vertrockneten Kreuzdornen
Vom Aussterben bedrohte Lilafarbene Wiesenkoralle
Geschützter Silber-Röhrling
Der Grünblättrige Buntkörnchenschirmling kommt
in ČR nur sehr selten vor
6. Der Dunkelgezonte Feuerschwamm gehört
zu den Gebirgs-Stielporlingen
7. Der Elstern-Tintling wächst in humosen Laubwäldern
Text: Jan Běťák; Foto: Jan Běťák
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Non-forested areas / Waldfreie Flächen
Na přirozených nelesních plochách
je nepřítomnost dřevin dána vlastnostmi
prostředí – nedostatkem či nadbytkem
vody, mělkou půdou, nízkým obsahem
živin apod. (skalnaté a suťové svahy či ostřicové mokřady). Polopřirozená bezlesí vznikla za pomoci člověka a jedině tak
mohou být i zachována (např. vřesoviště,
ale i květnaté louky či paseky). Rozsáhlé nelesní plochy na východě národního
parku jsou těžištěm výskytu druhů vyžadujících plné slunce, širé pláně, kolísání
teploty a vlhkosti. Ty přicházejí zejména
z jihovýchodu – ze slunné Panonie. Říční
fenomén (soubor mnoha charakteristik
meandrujícího kaňonovitého údolí) pak
těmto druhům umožňuje šířit se hluboko
do cizího (lesnatého, a tedy nepřátelského) území po světlinkách, na skalních výchozech a horních hranách svahů. Drobná bezlesí dávají navíc šanci i tzv. druhům
okrajů. Ty, podobny Chytré Horákyni, vyžadují právě speciální podmínky přechodu na okraji lesa: ani stín – ani přímé slunce, ani nehybnou vlhkost – ani větrnou
vyprahlost, ani hluboký lesní humus – ani
minerální podklad vřesovišť a skal, ani
spolehlivý úkryt mezi kmeny a větvemi –
ani široký rozhled po pláních. Vesměs jde
o druhy velmi vzácné. Podyjí je pro ně
jedním z posledních míst k životu.
1. Hradišťské terasy vděčí za obrovskou druhovou pestrost
zejména lidskému využívání
2. Pro zachování vřesoviště u Hnanic je nutná pastva
3. Osluněné hrany kaňonu jsou útočištěm vzácných slunomilných druhů v zalesněné krajině

4. Podmáčená louka pod Ledovými slujemi
je typická výskytem ostřice banátské
5. Suchá květnatá louka pod Šobesem byla obnovena
díky pravidelnému kosení

In the naturally non-forested areas
the absence of woody plants is due to the
characteristics of the environment – insufficient or excessive water, shallow soil,
low nutrient content (rocky and talus-covered slopes, wetlands with sedges). Seminatural non-forested areas were formed
with the assistance of man and can only
be preserved with man’s help (e.g. heathlands, herb-rich meadows or forest clearings). The extensive forest-free areas in
the east of the park are the home territory
for species requiring full sunshine, open
plains, fluctuating temperatures and fluctuating humidity. Such species typically
come from the south-east – from sunny
Pannonia. The river phenomenon (a complex of many characteristics of the meandering, canyon-like valley) allows these
species to spread deep into foreign (forested and therefore unfriendly) territory,
by way of forest glades and forest-free areas on rocky outcrops and the upper rim
of the slopes. Small forest-free areas also
offer opportunities for so-called marginal
species. These like to “sit on the fence”
and require the conditions on the transition between the forest and forest-free biotopes: neither shade nor direct sunlight,
neither tropical humidity nor windswept
aridity, neither deep forest humus nor the

mineral basement of the heathlands and
rock formations, neither reliable hiding
places between tree trunks and branches
nor panoramic views across open plains.
Most of these species are very rare. Podyjí
is one of the last places suitable for their
lives.
1. The huge species diversity on the Hradiště Terraces is
mainly thanks to their use by humans
2. Grazing is necessary to maintain the heathlands
at Hnanice
3. The sunlit edges of the canyon are sanctuaries for rare
heliophilous species in a forested landscape
4. The waterlogged meadow below Ledové sluje is a typical
locality for the Sedge Carex buekii
5. The dry herb-rich meadow below Šobes was renewed
thanks to regular hay cutting

Auf den natürlichen waldfreien Flächen fehlen die Bäume aufgrund von diversen Umweltmerkmalen, wie zu wenig
oder überschüssiges Wasser, zu seichter
Boden, niedriger Nährstoffgehalt, usw.
(Fels- und Geröllhalden oder mit Segge bewachsene Sümpfe). Die waldfreien Flächen, die durch menschlichen Einfluss entstanden sind, können auch nur
durch menschlichen Einfluss erhalten
bleiben (z.B. Heiden, aber auch Blumenwiesen und Lichtungen). Auf den weitläufigen waldfreien Flächen im Osten
sind hauptsächlich Pflanzenarten vertreten, die volle Sonne, weite Ebenen, Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit
benötigen. Diese stammen vor allem

aus dem Südosten – aus dem sonnigen
Pannonien. Die Eigenschaften der Thaya
(ein Komplex vieler Charakteristika eines
mäandrierenden Canyons) ermöglichen
diesen pannonischen Arten die Verbreitung bis weit außerhalb ihrer natürlichen
Lebensräume. Sie dringen entlang des
Flusses tief, in für sie lebensfeindliches
Gebiet ein – in Lichtungen, waldfreie
Felshänge und an Oberkanten von Abhängen. Kleine waldfreie Flächen bieten
den sogenannten Randarten zusätzlich
Überlebenschancen. Diese Arten benötigen eben die Bedingungen am Übergang
zwischen Wald und waldfreien Biotopen:
weder Schatten noch direkte Sonneneinstrahlung, weder dauernde Feuchtigkeit
noch Winddürre, weder tiefen Waldhumus noch Mineralsubstrat der Heiden
und Felsen, weder zuverlässige Verstecke
zwischen Stämmen und Ästen noch freie,
weite Ebenen. Im Allgemeinen sind diese
Arten sehr selten. Der Nationalpark Podyjí
ist für sie einer der letzten Rückzugsorte
wo sie überleben können.
1. Die Terrassen bei Hradiště verdanken ihre große
Artenvielfalt vor allem der menschlichen Nutzung
2. Zur Erhaltung der Heide bei Hnanice ist Beweidung
notwendig
3. Die Sonneneinstrahlung am Rand der Schlucht ist ein
Zufluchtsort für seltene sonnenliebende Arten in der
ansonsten bewaldeten Landschaft
4. Die Feuchtwiese unterhalb Eishöhlen ist ein typischer
Lebensraum der Banater Segge
5. Die Trockenwiese unterhalb Šobes wurde durch
regelmäßiges Mähen revitalisiert

Text: Lenka Reiterová; Foto: Petr Lazárek
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Forests / Wälder
Lesy zaujímají téměř 85 % rozlohy Národního parku Podyjí a představují mimořádně pestrou mozaiku rozličných společenstev. Na údolní nivu jsou vázány olšiny
a jilmové jaseniny, na báze svahů lipové
javořiny. Na strmých svazích nad řekou
Dyjí najdeme teplomilné doubravy, plošinu pokrývají habrové či bukové doubravy. V nejvyšších polohách v západní části
území se vyskytují zbytky podhorských
bučin. Široké škále lesních ekosystémů
odpovídá pestrost vyskytujících se druhů dřevin. Zjištěno jich bylo více než 120,
přičemž nejpočetnější zastoupení mají
rody dub (9 druhů) a jeřáb (8 druhů). Ačkoliv stupeň zachovalosti lesů národního
parku je výjimečný, byla i zde v souvislosti s dlouhodobým ovlivněním území
lidskou činností část původních lesů přeměněna. V okrajových partiích tak nacházíme člověkem uměle vytvořené kulturní
lesy s nevhodnou dřevinnou skladbou
a uniformním vzhledem. Jedná se zejména o stejnověké smrkové či borové monokultury, případně akátiny. Zde Správa
Národního parku Podyjí provádí úmyslné
zásahy, aby v relativně krátkém časovém
období bylo dosaženo přírodě blízkého
stavu. Lesy v národním parku jsou postupně ponechávány tvořivým přírodním
procesům bez přímých lidských zásahů.
1. Staleté pařeziny jsou připomínkou pradávného působení
člověka v krajině Podyjí
2. Romantické zákoutí lesního vřesoviště uprostřed
teplomilných doubrav

3. Mrtvé dřevo je v lese nepostradatelné pro řadu vzácných
hub a živočichů
4. Břek je jedním z osmi druhů jeřábu v Podyjí
5. Na Braitavě nalezneme zbytky podhorských bučin
pralesovitého charakteru

Forests cover nearly 85 % of the area
of Podyjí NP and represent an exceptionally varied mosaic of different communities. On the alluvial plain in the valley we
can find alder stands and ash woods with
elms, or maple woods with limes at the
foot of the slopes. On the steep slopes
above the Dyje river we can find thermophilic oakwoods, the plateau is covered by oakwoods with hornbeams or
with beeches. At the highest elevations
in the western part of the NP we can find
remnants of sub-montane beechwoods.
The wide range of forest communities
is reflected in the variety of tree species
occurring here. More than 120 tree and
shrub species have been recorded here,
with the highest numbers of Oaks (9
species) and Rowans (10 species). Even
though the level of preservation of the
forest communities is exceptional, parts
of the natural forests here have been
transformed in connection with longterm human influence. Thus, in the marginal areas we can find man-made cultural forests with an unsuitable tree species
composition and a uniform appearance.
These are mostly Spruce or Pine monocultures, or Black Locust stands. Here

the Podyjí NP Administration is carrying
out targeted interventions, in order to
achieve near-natural forest conditions in
a relatively short time. The forests in the
NP are gradually being left to creative
natural processes without direct intervention by humans.
1. Centuries-old coppice forests are a reminder of the ancient
influence of humans on the landscape of Podyjí
2. Romantic corner of a forest heath inside a thermophilic
oakwood
3. Dead wood in the forest is essential for many rare fungi
and animal species
4. Wild Service-tree (Sorbus torminalis) is one of eight species
of Rowan in Podyjí
5. At Braitava we can find remnants of sub-montane
beechwoods with a primeval character

Die Wälder bedecken fast 85 % der
Fläche des Nationalparks Podyjí und stellen ein äußerst reiches Mosaik aus verschiedenen Gemeinschaften dar. In den
Auwäldern finden sich Erlen, Ulmen und
Eschen, auf den unteren Hängen eher
Linden- und Ahornwälder. Wärmeliebende Eichenwälder bevorzugen eher
die steilen Hänge oberhalb des Flusses,
Hainbuchen- und Eichenwälder bedecken die Hochebene. In den höchsten Lagen im westlichen Teil des Nationalparks
treten Reste submontaner Buchenwälder auf. Der breiten Palette von Waldgemeinschaften entspricht die Vielfalt der
vorkommenden Baumarten. Unter mehr

als 120 verschiedenen registrierten Arten
sind Eichen (9 Arten) und Ebereschen (8
Arten) am häufigsten vertreten. Obwohl
der Erhaltungsgrad dieser Waldgemeinschaften außergewöhnlich gut ist, wurde auch hier, durch langfristigen Einfluss
des Menschen, ein Teil der ursprünglichen Wälder verändert. Besonders in den
Randbereichen befinden sich, durch den
Menschen geschaffene Forste mit ungeeigneter Artenzusammensetzung und
einheitlichen Erscheinungsformen. Es
handelt sich hauptsächlich um gleichaltrige Fichten- und Kiefern-Monokulturen,
sowie Robinien. Die Verwaltung des Nationalparks Podyjí führt hier bewusste
Eingriffe durch, damit in einem relativ
kurzen Zeitraum, wieder ein möglichst
naturnaher Zustand erreicht wird. Die
Wälder im Nationalpark werden dann allmählich dem natürlichen kreativen Prozess ohne direkten Eingriff des Menschen
überlassen.
1. Die hundertjährigen Niederwälder in der Landschaft Podyjí zeigen noch Spuren längst vergangener Bewirtschaftung
2. Ein romantischer Winkel der Waldheide inmitten eines
wärmeliebenden Eichenwaldes
3. Für viele seltene Pilze und Tiere ist Totholz im Wald
unverzichtbar
4. Die Elsbeere ist eine von acht Ebereschenarten in Podyjí
5. In Braitava sind Fragmente submontaner Buchenwälder
zu finden

Text: Petr Vančura; Foto: Petr Lazárek
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Wildlife / Tierwelt
Zvířena Národního parku Podyjí je
velmi rozmanitá, což je dáno především
jedinečnou polohou, utvářením reliéfu
krajiny a historií území. Nalezneme zde
jak výrazně teplomilné zástupce naší
fauny, tak naopak i druhy chladnomilné,
mezi nimiž nejsou výjimkou ani horské
prvky. Taková různorodost je umožněna
díky pestré škále rozličných stanovišť, ať
již například vodních či suchozemských,
nelesních nebo lesních, která skýtá útočiště i pro mnohé druhy s vyššími nároky na své životní podmínky. Přesný počet druhů bezobratlých živočichů žijících
v území není možné vyčíslit, neboť téměř
každý nový výzkum přináší další nová zjištění, zatímco některé skupiny zůstávají
ještě stále neprobádány a na své první
zhodnocení teprve čekají. V případě obratlovců je situace příznivější: na území
parku byl prokázán výskyt 39 druhů ryb,
obojživelníků pak 13, plazů 8, ptáků přes
200 a savců 65 druhů. Fauna řeky Dyje
je výrazně ovlivněna existencí Vranovské a Znojemské přehrady, které mají na
svědomí kolísavý průtok a změněné teplotní podmínky v řece. Na tuto skutečnost se mnozí živočichové nebyli schopni
adaptovat a z údolí Dyje vymizeli. Území
Národního parku Podyjí i jeho ochranného pásma je dnes součástí soustavy
chráněných území evropského významu
NATURA 2000.
1. Mizející druh světlých lesních okrajů jasoň dymnivkový
2. Pro svůj skrytý způsob života uniká plšík lískový často
pozornosti člověka

3. Nápadně zbarvený pavouk stepník moravský byl vědecky
popsán teprve v roce 2008
4. Obyvatel stinných a vlhkých lesních údolí mlok skvrnitý
5. Strakapoud jižní se s oblibou zdržuje v lidských sídlech
a v otevřené krajině s roztroušenou zelení

able to adapt to these conditions and
have disappeared from the Dyje valley.
The territory of Podyjí National Park and
its buffer zone are also included in the
NATURA 2000 network of protected areas
of European importance.

The fauna in Podyjí National Park is
extremely diverse, which is primarily due
to the unique position, formation of the
landscape relief and the history of the territory. As in the case of the flora, distinctively thermophilic species live here, but
on the contrary, xerophilic species (including representatives of montane fauna) also live here. Such species diversity
is primarily permitted by the varied range
of differing habitat types, whether aquatic or terrestrial, non-forested or forested,
which also offer sanctuary for many habitat-demanding species. The number of
invertebrate species living on the NP territory cannot be stated precisely, as nearly
every new research brings further discoveries and some invertebrate groups have
not been researched yet, or are waiting
for their first research. In the case of the
vertebrates the situation is more favourable: The occurrence of 39 fish species,
13 amphibian species, 8 reptile species,
more than 200 bird species and 65 mammal species have been confirmed on the
territory of the park. The fauna in the Dyje
river is strongly influenced by the existence of the Vranov and Znojmo Dams,
which cause great fluctuations in the river’s flow. Many animal species were not

1. The Clouded Apollo (Parnassius mnemosyne)
is a disappearing species of light forest fringes
2. Thanks to its hidden lifestyle most people never see the
Hazel Dormouse (Muscardinus avellanarius)
3. The strikingly colourful Ladybird Spider Eresus moravicus
was first described for science in 2008
4. Fire Salamanders (Salamandra salamandra) are inhabitants of shaded and damp forest valleys
5. Syrian Woodpeckers (Dendrocopos syriacus) prefer to live
close to human settlements and in open landscapes with
scattered trees and bushes

Die Tierwelt des Nationalparks Podyjí
ist sehr vielfältig, was vor allem auf die einzigartige Lage, und Form der Landschaft
sowie auf die Geschichte der Region zurückzuführen ist. Ähnlich wie im Fall der
Flora leben hier viele wärmeliebende und
im Gegensatz dazu auch kälteliebende
Arten von Tieren, unter denen sich ausnahmslos Vertreter der Gebirgsfauna befinden. Diesen Artenreichtum ermöglicht
vor allem eine breite Palette verschiedener Lebensräume (z.B. Wasser oder Land,
Wald- oder waldfreie Flächen), die auch
vielen anspruchsvollen Arten Zuflucht
in ihren jeweiligen Lebensräumen bietet. Die Anzahl der wirbellosen Tierarten
auf dem Territorium des Nationalparks

kann unmöglich genau angegeben werden, da fast jede neue Forschung neue,
weitere Erkenntnisse bringt. Einige Gruppen von Wirbellosen blieben bisher unerforscht und warten noch auf ihre erste Einschätzung. Bei den Wirbeltieren ist
die Situation günstiger: auf dem Gebiet
des Nationalparks konnten 39 Fischarten, 13 Amphibien, 8 Reptilienarten,
über 200 Vogelarten und 65 Arten von
Säugetieren nachgewiesen werden. Die
Fauna der Thaya wird maßgeblich durch
die Staudämme in Vranov und Znojmo
beeinflusst, die für Pegelschwankungen
im Fluss verantwortlich sind. Viele waren
nicht in der Lage sich daran anzupassen
und sind somit aus dem Thayatal verschwunden. Das Gebiet des Nationalparks Podyjí und seine Schutzzone sind
Teil von NATURA 2000, eines Netzwerks
von Schutzgebieten innerhalb der Europäischen Union.
1. Der vom Aussterben bedrohte Schwarze Apollo,
ein Bewohner lichter Waldränder
2. Aufgrund ihrer versteckten Lebensweise entgeht die
Haselmaus oft der menschlichen Aufmerksamkeit
3. Die auffallend gefärbte Mährische Röhrenspinne wurde
2008 erstmals wissenschaftlich beschrieben
4. Ein Bewohner schattiger und feuchter Waldtäler –
der Feuersalamander
5. Der Blutspecht hält sich gerne in menschlichen
Siedlungen und im offenen Gelände mit lockerer
Vegetation auf

Text: Martin Valášek; Foto: Robert Stejskal (1), Václav Křivan (2, 4, 5), Martin škorpík (3)
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Castles and chateaux / Burgen und Schlösser
V polovině 11. století, kdy český stát
ztratil původní jižní moravská území
v oblasti rakouského Weinveirtelu, vkládají čeští panovníci obrovské prostředky
do zbudování soustavy zeměpanských
obranných hradů. Toto významné opatření se ukázalo jako nanejvýš strategické
a prozíravé, neboť státní hranice procházející údolím řeky Dyje byla stabilizována a je platná bez výraznějších změn do
dnešních dnů. V Podyjí tak vznikly hrady
Znojmo, Vranov nad Dyjí a Bítov. Ve střední části Podyjí k těmto hradům přibyla
ještě šlechtická sídla na rakouské straně –
Chýje (též Kaja) a Hardegg. Roku 1358
bylo nedaleko Lukova zbudováno moravským markrabětem Janem Jindřichem
zeměpanské sídlo Nový Hrádek, který
byl poničený švédským vojskem generála Torstensona v třicetileté válce. Po roce
1918 sloužil Klubu českých turistů jako
noclehárna. Počátkem padesátých let se
ocitnul v hraničním pásmu, kam měli přístup jen vojáci Pohraniční stráže. Dnes je
vyhledávaným cílem pěších turistů i cyklistů, neboť z vybudovaného ochozu se
návštěvníkům nabízí jeden z nejúchvatnějších pohledů do údolí řeky Dyje. Hrad
ve Vranově byl po požáru roku 1665 přebudován v monumentální barokní panské sídlo. Dnes patří mezi nejnavštěvovanější zámky v České republice.
1. Hrad Hardegg vystavěný na vysoké skalní ostrožně
2. Původní znojemský přemyslovský hrad byl zbourán
na začátku 18. století

3.
4.
5.
6.

Hrad Kaja v v Národním parku Thayatal
Zřícenina gotického Nového Hrádku
Lovecká zámek Karlslust je veřejnosti bohužel nepřístupný
Barokní perla – Státní zámek Vranov nad Dyjí

In the middle of the 11th century,
when the Bohemian state lost the original
South Moravian territory in the present
day Austrian Weinveirtel region, the Bohemian rulers invested huge amounts
of resources into building a complex of
sovereign defensive castles. These important measures proved to be strategic and
farsighted, as the state border running
through the Dyje river valley was stabilised and is still valid until the present
day without major changes. The castles
at Znojmo, Vranov nad Dyjí and Bítov
were founded in this way. In the central
part of Podyjí these castles were complemented by noble seats on the Austrian
side – Kaja Castle and Hardegg Castle. In
1358 the Moravian Margrave Jan Jindřich
had Nový Hrádek Castle built as a sovereign seat near Lukov. The castle was
badly damaged by the Swedish Army
of General Torstenson during the Thirty
Years War. After 1918 it was used by the
Czech Tourist Club as a hostel. In the early
1950s it was included in the border zone,
where access was only permitted for Border Guard soldiers. Today it is one of the
most popular destinations for walkers
and cyclists, because the viewing platform on the ramparts offers one of the

most breathtaking views into the valley
of the Dyje. After the fire in 1665 the castle in Vranov was rebuilt as a monumental Baroque chateau. Today it is one of
the most visited stately homes in the
Czech Republic.
1. Hardegg Castle was built on a high, rocky promontory
2. The original Přemyslid Znojmo Castle was demolished
in the early 18th century
3. Kaja Castle in Nationalpark Thayatal
4. Ruin of the Gothic Nový Hrádek
5. Unfortunately, the Karlslust Hunting Lodge is not open
to the public
6. The Baroque Pearl – Vranov nad Dyjí State Chateau

Mitte des 11. Jhd. organisierte Břetislav I. Böhmen innenpolitisch neu und
baute eine Verwaltung auf, die sich an
den Burgbezirken orientierte. In den bis
dahin dünn besiedelten Gebieten um das
Thayatal wurden unter Aufwendung riesiger Finanzmittel prächtige Burganlagen
errichtet. Durch diese wichtige und weitsichtige Maßnahme hat sich Ende des
11. Jhd. die Staatsgrenze, die durch das
Thayatal verläuft, herausgebildet und ist
ohne wesentliche Änderungen bis zum
heutigen Tag gültig. In Podyjí entstanden
die Burgen Znaim (Znojmo), Frain (Vranov nad Dyjí) und Vöttau (Bítov). Auf der
heute österreichischen Seite sind im zentralen Teil von Podyjí zu diesen Burgen
noch die Herrenhäuser Kaja und Hardegg
dazu gekommen. Im Jahre 1358 wurde in

der Nähe von Luggau (Lukov) durch den
mährischen Markgrafen Johann Heinrich
von Luxemburg der Landsitz Neuhäusel
(Nový Hrádek) gebaut, der von schwedischen Truppen des Generals Torstenson
im Dreißigjährigen Krieg stark beschädigt wurde. Nach 1918 diente Neuhäusel dem Tschechischen Touristen-Klub
als Übernachtungsstelle. Von den frühen
fünfziger Jahren bis zum Fall des Eisernen Vorhangs 1989 befand es sich in der
Grenzzone, und nur Soldaten der Grenzwache hatten Zutritt. Heute gehört Neuhäusel zu den beliebtesten Ausflugszielen, weil es Wanderern und Radfahrern
von der Aussichtsterrasse aus einen der
schönsten Rundblicke in das Thayatal
ermöglicht. Die Burg Vranov wurde, nach
einem Brand im Jahre 1665, in einen
monumentalen, barocken Palast umgebaut. Heute gehört sie zu den meistbesuchten Schlössern in der Tschechischen
Republik.
1. Die Burg Hardegg wurde auf einem hohen
Felsvorsprung gebaut
2. Znaimer Burg – Die ursprüngliche Burg der Přemysliden
wurde Anfang des 18. Jahrhunderts abgerissen
3. Die Ruine Kaja im Nationalpark Thayatal
4. Die gotische Ruine Neuhäusel
5. Das Jagdschloss Karlslust ist leider für die Öffentlichkeit
nicht zugänglich
6. Eine Barockperle – das staatliche Schloss Vranov
nad Dyjí

Text: Petr Lazárek; Foto: Petr Lazárek (1–5), Michal Schneider (6)
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Monuments / Sehenswürdigkeiten
Na přelomu desátého a jedenáctého
století došlo k postupné kolonizaci severního a východního okraje údolí Dyje.
Na místě dnešních vesnic jsou zakládány
zemědělské osady. Krajina v jejich okolí
je odlesňována a na vzniklé zemědělské
půdě se uplatňuje trojpolný systém hospodaření s využitím úhorů. Většina podyjských obcí je zmiňována již ve 12. a 13.
století. Téměř všechny jsou situovány na
plošině nad říčním údolím. Výjimkou je
založení osad na úpatí větších hradů ve
Vranově a Hardeggu. V obcích se zachovaly kostely mající většinou středověký
původ. Jejich věže vytváří typickou dominantu české vesnice. Volnou krajinu krášlí
mnoho cenných novověkých, především
sakrálních památek, které spoluvytváří
genius loci české krajiny. Křížky, kapličky,
poklony a sochy nebyly vystaveny náhodně, ale vždy v místech, která byla pro
tehdejšího věřícího člověka nějakým způsobem významná, symbolická či mystická. Největší koncentrace těchto památek
sleduje historickou poutní cestu vedoucí
ze Znojma přes Hnanice, Retz a Pulkau do
rakouského městečka Maria Dreieichen.
Velký soubor památkově cenných staveb,
tzv. saletů, nalezneme také v romantické krajině lesoparku v okolí Vranovského
zámku.
1. Věž kostela v Havraníkách a poklona svatých Cyrila
a Metoděje

2. Poutní kostel sv. Wolfganga v Hnanicích
3. Opravená kaple Panny Marie Bolestné u Popic
4. Lovecký letohrádek na Braitavě
5. Socha sv. Antonína Paduánského u Popic

The northern and eastern edges of
the Dyje valley were gradually colonised
in the late 10th and early 11th centuries.
Agricultural settlements were founded
on the sites of the modern day villages.
The landscape in their surroundings was
deforested and the three-field system of
farming, with the use of fallow lands, was
implemented on these new agricultural
lands. Most of the villages in Podyjí were
mentioned in historical records from the
12th and 13th centuries. Almost all of
them are situated on the plateau above
the river valley. The exceptions are the
settlements which were founded under
the larger castles at Vranov and Hardegg. Most of the preserved churches in
the villages are of medieval origin. Their
towers typically dominate the Czech villages. The open landscape is decorated
by many valuable modern, especially sacral monuments, which help to create the
‘genius loci’ of the Czech landscape. The
crosses, chapels, calvaries and statues
were not situated randomly, but were always built in places which were in some
way important, symbolic or mystical for
the Christian people of that time. The

greatest concentration of such monuments can be found along the historical
pilgrimage route from Znojmo via Hnanice, Retz and Pulkau to the small Austrian
town of Maria Dreieichen. We can also
find a large collection of valuable historical monuments, known as follies, in the
romantic forest park landscape in the surroundings of the Vranov Chateau.
1. Church tower in Havraníky and calvary to Saints Cyril
and Methodius
2. Pilgrimage Church of St. Wolfgang in Hnanice
3. Restored chapel of Panny Marie Bolestné (Our Lady
of Sorrows) near Popice
4. Hunting Lodge at Braitava
5. Statue of St. Anthony of Padua near Popice

An der Wende vom 10. zum 11. Jahrhundert ging die Besiedelung der nördlichen und östlichen Ränder des Thayatals schrittweise voran, und dort, wo
sich heute die Dörfer befinden, wurden
landwirtschaftliche Siedlungen gegründet. Die umliegenden Gebiete wurden
gerodet, und auf den entstandenen freien Flächen Dreifelderwirtschaft mit Nutzung von Brachäckern betrieben. Bereits
im 12. und 13. Jhd. wurden die meisten
Thayadörfer erstmals erwähnt. Fast alle
liegen auf einem Plateau oberhalb des
Thyatals, Ausnahmen sind die Siedlungen
zu Füßen größerer Burgen wie z.B. in Vra-

nov und Hardegg. Die Kirchen in den Gemeinden sind überwiegend mittelalterlichen Ursprungs, und ihre Türme stellen
die typischen Wahrzeichen tschechischer
Dörfer dar. Die freie Natur wird von vielen
wertvollen neuzeitlichen, aber vor allem
religiösen Denkmälern geschmückt, die
den genius loci der tschechischen Landschaft mitbilden. Die Kreuze, Kapellen
und Skulpturen wurden aber nicht an beliebigen Plätzen errichtet, sondern immer
an Orten, die für den gläubigen Stifter
irgendwie bedeutsam, symbolisch oder
mystisch waren. Das größte Aufkommen
dieser Sehenswürdigkeiten folgt dem
historischen Wallfahrtsweg von Znojmo
über Hnanice, Retz und Pulkau in die österreichische Stadt Maria Dreieichen. Eine
große Menge von historisch wertvollen
und ungewöhnlichen Zierbauten (sogenannte Follies) ist auch auf dem romantischen Gelände des Waldparks in der Umgebung von Schloss Vranov zu finden.
1. Der Kirchturm von Havraníky und St. Cyril und Metoděj
2. Die Wallfahrtskirche St. Wolfgang in Hnanice
3. Renovierte Kapelle der Schmerzensreichen
Jungfrau Maria bei Popice
4. Das Jagdlusthaus in Braitava
5. St. Florianstatue bei Popice

Text: Petr Lazárek; Foto: Petr Lazárek
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Villages / Gemeinden
Národní park Podyjí a jeho ochranné
pásmo zasahuje do šestnácti katastrálních území. Ve vlastním národním parku
neleží žádný sídelní útvar. V ochranném
prstenci nalezneme čtrnáct sídel: Vranov
nad Dyjí, Onšov, Lesná, Horní Břečkov, Čížov, Lukov, Podmolí, Mašovice, Havraníky,
Hnanice a části města Znojma – Konice,
Popice, Znojmo-Hradiště a Znojmo-město. Obce Podmyče a Sedlešovice zasahují
do území pouze svými neurbanizovanými
částmi. Obce byly do ochranného pásma
zařazeny nejen pro ochranu a zabezpečení samotného území národního parku,
ale také pro mimořádný význam krajinářských i přírodních hodnot vlastních sídel.
Jedná se o obce, kde se ve větší míře zachovala historická urbanistická struktura,
tradiční venkovská zástavba spolu s hodnotnými soubory starých záhumenních
stodol i řada kulturních i historických
památek. Na východě pak ještě doplňují
obraz obcí uličky vinných sklepů s lisovnami a navazujícími vinicemi. Důležitými
spolutvůrci krajiny jsou doprovodné aleje
ovocných stromů u silnic, drobné sakrální stavby, četné remízky i mozaika zahrad,
sadů a stepních trávníků v bezprostřední návaznosti na zastavěná území obcí.
Obdobný charakter mají i rakouské obce
v Národním parku Thayatal.
1. Kamenné zídky v Čížově
2. Střechy domů s kostelíkem na návsi v Podmolí

3.
4.
5.
6.

Nedávno rekonstruovaný rybník v Lukově
Tradiční venkovská stavení v Lukově
Řada stodol v Mašovicích
Záhumenní cesta ústící u staré lisovny na návsi v Popicích

Podyjí National Park and its buffer
zone spread across the cadastres of 16
towns and villages. There are no settlements inside the actual national park.
In the buffer zone we can find 14 settlements: Vranov nad Dyjí, Onšov, Lesná,
Horní Břečkov, Čížov, Lukov, Podmolí,
Mašovice, Havraníky, Hnanice and the
parts of the town of Znojmo – Konice,
Popice, Znojmo-Hradiště and Znojmo-Město. Only the non-urban parts of the
cadastres of Podmyče and Sedlešovice
lie on the NP territory. The towns and villages were not only included in the buffer
zone in order to protect and secure the
actual territory of the national park, but
also for the exceptional significance of
the landscape and natural values of the
settlements themselves. These are municipalities which, to a greater extent,
have preserved their historic urbanistic
structure, traditional rural housing types,
together with valuable complexes of old
barns and a range of cultural and historical monuments. In the east the picture is
completed by the cellar streets with wine
presses and the adjacent vineyards. Further important factors which help to cre-

ate the landscape are the avenues of fruit
trees along the roads, small sacral structures, numerous hedgerows and spinneys, as well as the mosaic of gardens, orchards and steppe grasslands, which are
closely connected to the built-up territory
of the town or village. The Austrian villages in Nationalpark Thayatal have a similar
character.
1. Stone walls in Čížov
2. Roofs of houses with the chapel on the village green
in Podmolí
3. Recently renovated fishpond in Lukov
4. Traditional rustic buildings in Lukov
5. Row of barns in Mašovice
6. Cart track leading to the old wine press
on the village green in Popice

Der Nationalpark Podyjí und seine
Schutzzone erstrecken sich über sechzehn Katastralgebiete. Direkt im Nationalpark liegen keine Ansiedlungen, im
Schutzring sind jedoch vierzehn zu finden: Vranov nad Dyjí, Onšov, Lesná,
Horní Břečkov, Čížov, Lukov, Podmolí,
Mašovice, Havraníky, Hnanice sowie die
Außenbezirke der Stadt Znojmo: Konice,
Popice, Znojmo-Hradiště und schließlich die Stadt Znojmo selbst. Von den
Gemeinden Podmyče und Sedlešovice
reichen nur unbebaute Flächen in das
Gebiet hinein. Diese Dörfer wurden nicht

nur aufgrund ihrer außerordentlichen
Bedeutung und der natürlichen Werte
von Siedlungen für die Landschaft in die
Schutzzone integriert, sondern auch weil
sie Einwirkungen von außen auf den Nationalpark abfedern. Es handelt sich um
Gemeinden, in denen die historische
Siedlungsstruktur stärker erhalten geblieben ist – traditionelle ländliche Gebäude
gemeinsam mit wertvollen Komplexen
alter landwirtschaftlicher Scheunen und
viele kulturell wichtige und historische
Denkmäler. Im Osten wird das Gesamtbild der Landschaft durch Kellergassen
mit Presshäusern und Weinbergen ergänzt. Wichtige Gestaltungselemente
sind auch Obstalleen entlang der Straßen, religiöse Kleindenkmäler, zahlreiche
Schutzpflanzungen und Mosaike von
Gärten, Streuobstwiesen und Steppenrasen im unmittelbaren Anschluss an bebaute Siedlungsgebiete. Einen ähnlichen
baulichen Charakter haben auch die österreichischen Dörfer im Nationalpark
Thayatal.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Steinmauer in Čížov
Hausdächer mit Kirche auf dem Dorfplatz Podmolí
Vor kurzem revitalisierter Teich in Lukov
Traditionelle Landsiedlungen in Lukov
Scheunen in Mašovice
Feldweg, der zum alten Presshaus auf dem Dorfplatz
in Popice führt

Text: Jan Kos; Foto: Petr Lazárek

Správa Národního parku Podyjí
Na Vyhlídce 5, 669 02 Znojmo
tel.: +420 515 226 722, fax.: +420 515 282 241
e-mail: info@nppodyji.cz
www.nppodyji.cz

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

Národní park Podyjí – Nationalpark Thayatal
jsou držitelé Evropského diplomu
Rady Evropy pro chráněná území
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