
Okruh Charlese Sealsfielda (13 km, 2)

Znojmo • Znojemská přehrada • Trauznitzské údolí • Seals- 
fieldův kámen • Popice • Konice • Kraví hora • Znojmo   

Obnovená stezka nad znojemskou přehradou vás dovede na 
oblíbené vyhlídkové místo vysoko nad řekou Dyjí. Zpáteční 
cesta vás přivede na vřesoviště Kraví hora s panoramatickým 
pohledem na středověkou siluetu Znojma.   

Okruh  na Králův stolec (10 km, 1)

Znojmo • Hradiště • Králův stolec • Kočičí údolí • Vlčí jáma 
• Hradišťské terasy • Hradiště • Znojmo    

Oblíbený půldenní výlet k vyhlídce Králův stolec postavené 
v roce 1922 nad dnes již zatopeným Trauznitzským mlýnem,  
jehož půdorys je při nízkém stavu vody dodnes patrný.

2   V létě ozdobí hladinu řeky květy lakušníku vzplývavého
3   Pohled z vyhlídky Einsiedler do údolí
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4   Podzimní barvy obklopily zříceninu Nového Hrádku
5   Středověká vinice Šobes

6   Městečku Hardegg dominuje mohutný hrad
7   Kamenný jez u bývalého mlýna Papírna

8   Barokní socha sv. Antonína Paduánského u Popic
9   Zastavení u vyhlídkového altánu Králova stolce

Bezpečnost návštěvníků

Území Národního parku Podyjí je hustě pokryto tabulemi 
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.  

Hraniční přechody a Schengenský 
prostor 

V Národním parku Podyjí tvoří státní hranici v délce 25 km 
řeka Dyje. Tu lze překročit pouze na hraniční lávce mezi Čí-
žovem a Hardeggem. Po obou stranách řeky se nachází I. zó-
ny národních parků Podyjí/Thayatal. Proto zde v zájmu za-
chování přírodních hodnot platí zákaz vstupu mimo značené 
turistické stezky. Hranice I. zóny Národního parku Podyjí je 
v terénu vyznačena dvěma červenými pruhy nebo informač-
ními tabulkami.
 Kromě toho mohou pěší i cyklisté v ochranném pásmu 
NP Podyjí překračovat státní hranici na značených stezkách 
Hnanice – Heiliger Stein, Podmyče – Felling a na silničním 
hraničním přechodu Hnanice – Mitterretzbach.
   

Cesta Romana Havelky (32 km, 3) 

Znojmo • Kraví hora • Havraníky • Devět mlýnů • Šobes  
• Žlebský potok • Lukov • Čížov • Ledové sluje •  Vranov n/D  

Cesta pojmenovaná po malíři Romanu Havelkovi prochází 
napříč celým územím národního parku. Je ideální pro ty, kteří 
si chtějí vytvořit ucelený obraz o Národním parku Podyjí. 

Údolím Dyje (33 km, 3) 

Čížov • Hardegg • údolí Dyje • Einsiedler • Umlauf • údolí 
potoka Kaja • hrad Kaja • Hofern • vojenský hřbitov • větrný 
mlýn • Retz • Oberretzbach • Heiliger Stein • Hnanice   

Trasa začíná a končí na české straně, ale podstatná část trasy 
je situována v rakouské části Podyjí. Projdete říční údolí pod 
Hardeggem a překonáte meandr Umlauf. Můžete navštívit 
hrad Kaja, větrný mlýn i středověké město Retz. V závěru pu-
tování se ocitnete v rozsáhlých viničních tratích. K odpočinku 
vás vybídne Heiliger Stein nebo poutní obec Hnanice. 
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Západní okruh (19 km, 3)

Lesná • Čížovský rybník • Čížov • Na Keplech • Hardeggská 
vyhlídka • Hardegg • Reginafelsen • Maxplateau • Čížov •  
Pašerácká stezka • Obelisk na Ledových slujích • Vranovská  
brána • Lusthaus • Lesná  

Okruh s náročnými výškovými rozdíly vám představí divo-
kou krajinu západní části Národního parku Podyjí. Při svém 
putování navštívíte nejen městečko Hradegg s jeho působi-
vými vyhlídkami, ale i Pašeráckou stezku vinoucí se nad hlu-
bokým údolím řeky Dyje.   

Okruh Jaroslava Krejčího (10 km, 2)

Popice • Havraníky • vřesoviště • Judexův mlýn • Papírna  
• údolí Dyje • Nová cesta • Sealsfieldův kámen • Popice

Okruh Vás seznámí s dvojí tváří východní části národního 
parku. Navštívíte prosluněné Havranické vřesoviště i stinné 
údolí Dyje pod Devíti mlýny.     

1 Přátelské setkání s řekou Dyjí

Vážení a milí návštěvníci,
vydejme se společně na cestu Podyjím! Čeká na vás hlubo-
ké údolí řeky Dyje, která v tvrdých krystalických horninách 
trpělivě po tisíce roků vytvářela elegantní křivky rozevlátých 
meandrů. V jejich rytmu se pak obrací ke všem světovým 
stranám a vytváří tak pestrou mozaiku mnoha biotopů – od 
podhorských lesů až po lesostepi a teplomilné  doubravy.   
 Budete putovat krajinami, v nichž zažijete pocit souzně-
ní s přírodou, dotek klidu a harmonie. Možná dojdete až do 
krajiny Vašich duší, neboť chůze a osamění vede k poznání 
sebe sama. 
 Tato brožurka vám chce nabídnout nejzajímavější pěší 
trasy v Národním parku Podyjí/Thayatal. I když je Podyjí nej-
menším národním parkem v České republice, má co nabíd-
nout. Na české straně je vyznačeno celkem 76 km a na straně 
rakouské pak 21 km. 
 Trasy jsou voleny tak, aby se turisté mohli seznámit nejen 
s přírodou mezinárodně významného chráněného území na 
řece Dyji, ale i s příjemnou kulturní krajinou, historickými pa-
mátkami, rázovitými obcemi a městy pohraničního Znojem-
ska a Retzerlandu. 
 U každé z tras najdete její název, délku a obtížnost. Ná-
ročnost 1 označuje lehké trasy vhodné pro seniory a rodiny 
s malými dětmi. Náročnost 2 označuje nejvýše půldenní tra-
sy střední náročnosti a náročnost 3 pak trasy náročné a ob-
tížné. Jsou určeny pro zdatné turisty, kteří hodlají v Podyjí 
strávit celý den.  
 Tato publikace však nechce ani nemůže nahradit kvalitní 
turistickou mapu či turistického průvodce, kterých je na trhu 
pro náročnější turisty dostatečné množství.
 Přejeme Vám šťastnou ruku při výběru tras, krásné počasí, 
příjemný pobyt v národním parku a šťastný návrat. 
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Výlet na Nový Hrádek (8 km, 1) 

Podmolí • Žlebský rybník • Příčky • Nový Hrádek • Lukov 

Trasa vás dovede do centrální části Národního parku Podyjí, 
kde uprostřed rozsáhlých lesů naleznete středověkou zříce-
ninu s působivou vyhlídkou do údolí řeky Dyje protékající 
křivkami dvou meandrů zvaných Ostroh a Umlauf.

Východní okruh (28km, 3) 

Znojmo • Hradiště • Králův stolec • Andělský mlýn • bývalá 
střelnice u Mašovic • Nivky • Šobes • Devět mlýnů • mlýn  
Papírna • údolí Dyje • Sealsfieldův kámen • Popice • Kraví 
hora • Znojmo 

Celodenní výlet nabídne  turistům všechny tváře přírody vý-
chodní části Národního parku Podyjí . 

10  Tabule Pomoc v nouzi
11 Hranice národního parku označují tabule se státním znakem
12 I. zónu vyznačují  červené pruhy a  informační tabulky
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 Netrhejte žádné rostliny a plody, nerušte živočichy » po-
hled na rostliny a zvířata si odnášejte pouze ve svých  
srdcích. 

 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.

 Děkujeme a přejeme vám mnoho nezapomenutelných 
zážitků v krajině dvou národních  parků.

TURISTIKA
 V NÁRODNÍM PARKU

PODYJÍ/THAYATAL

8 tipů na pěší výlety 
Mapka území

Ochrana přírody 
Všeobecné informace  
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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

Nationalparkhaus (Dům Národního parku Thayatal)
A-2082 Hardegg
tel.: +43 2949 7005, e-mail: office@np-thayatal.at
www.np-thayatal.at
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Pěší trasy na území NP Podyjí/Thayatal

13  Návštěvnické středisko Správy NP Podyjí v Čížově
14 Dům Národního parku Thayatal u Hardeggu
15 Turistické značení pro  pěší turisty
16 Kosatec pestrý
17 Dudek chocholatý

Informační systém 

Na nejzajímavějších lokalitách národního parku se můžete 
setkat s 26 dřevěnými panely terénního informačního sys-
tému. Další informace lze získat v Návštěvnickém středisku 
Správy NP Podyjí v obci Čížov a v Domě Národního parku 
Thayatal na okraji lesa při silnici vedoucí do Hardeggu. 

Ochrana přírody a návštěvní řád 

Z důvodu ochrany přírody v národním parku se musí ná-
vštěvníci smířit s určitými pravidly chování, které vymezuje 
návštěvní řád. Na celém území NP Podyjí platí následující 
omezení:
 Turistika v I. zóně Národního parku Podyjí je povolená pou-

ze po vyznačených pěších turistických trasách » usměrně-
ný pohyb návštěvníků je dohodou, která pomáhá chránit 
přírodu.    

 Pěší turistické trasy jsou označeny červenou, modrou, ze-
lenou nebo žlutou barvou na bílém podkladu » v zájmu 
osobní bezpečnosti nevstupujte na cyklistické trasy.   

 Chovejte se tiše a ohleduplně » jen tak budete mít příleži-
tost pozorovat plaché živočichy.

 Neodhazujte odpadky » obaly, lahve a další odpad odnes-
te s sebou a zneškodněte jej na místech k tomu určených.
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