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HORECKÝ KOPEC
lokality | Hnanicko

HORECKÝ KOPEC
Nedaleko obce Hnanice při východním okraji Národního parku Podyjí u státní hranice s Rakouskem leží nevysoké návrší pokryté stepní vegetací. Na ploše 1,35 ha tu
v roce 2001 správa národního parku vyhlásila Přírodní
památku Horecký kopec. Území je součástí okrajového
svahu Českého masivu, což prozrazuje několik vystupujících žulových skalek. Zčásti jsou žuly překryty i bazickými třetihorními mořskými sedimenty, to způsobuje
neobvyklou pestrost rostlinného pokryvu. Nápadnou
dominantou jara jsou zde trsy koniklece velkokvětého,
později kvetou husté porosty kakostu krvavého, růže
bedrníkolisté a růže galské. V pozdním létě se objeví
sytě žluté koberce hvězdnice zlatovlásku, v barvě lila
kolem skalek rozkvétá vřes. Vzácné druhy hmyzu zastupuje např. kobylka révová a velmi vzácný krasec Habroloma geranii žijící na kakostu krvavém.

FLÁDNICKÉ VŘESOVIŠTĚ
lokality | Hnanicko

FLÁDNICKÉ VŘESOVIŠTĚ
Tato zachovalá stepní lokalita je jedním z nemnoha vystupujících skalnatých návrší u východního okraje NP –
tak zvaných ostrovních hor. Ty vznikly v třetihorách selektivním zvětráváním žuly v tropickém klimatu, kdy bylo
odolné jádro obnaženo pozdějším odnosem zvětralin.
Současná nadmořská výška nejvyšších skalek 317 m
převyšuje okolní terén asi o dvacet metrů. V 70. letech
dvacátého století byla západní polovina návrší odtěžena a zastavěna areálem roty Pohraniční stráže ČSSR.
V roce 2002 zde Správa Národního parku Podyjí vyhlásila přírodní památku, v níž najdeme zachovalou stepní
vegetaci kyselých půd. V dubnu se žlutí prozradí keříky
kručinky chlupaté, vedle níž kvetou četné trsy koniklece
velkokvětého. Teplomilné keře zastupuje višeň křovitá
a růže Jundzillova. Můžeme zde potkat migrující užovky stromové, v teplých podzimních dnech tu najdeme
samce pavouka stepníka rudého.

DEVĚT MLÝNŮ
lokality | Hnanicko-Havranicko

DEVĚT MLÝNŮ
Úsek Dyje obtékající uzavřeným meandrem ostroh Šobesu, který je přístupný z pravého břehu dvěma sjízdnými údolími, umožnil ve středověku stavbu mlýnů, jež
zde vznikly podle spádu koryta řeky v nejvyšší možné
koncentraci. Kolem ostrohu je dobře vyvinutá říční niva,
která umožnila zbudovat dostatečně kapacitní náhony
i odpadní kanály. Velké žulové balvany vybrané z řeky
a stabilizované dubovými piloty posloužily ke stavbě
jezů. Krajina tu tak byla již po mnoho staletí přetvářena využitím energie vodního toku a ovlivněna hospodařením v okolí mlýnů. Biota Dyje byla silně ovlivněna
lidmi. Vznik vodních zdrží v nadjezí zvýšil pestrost dyjského ekosystému, na druhou stranu ztížil migraci ryb.
Proslulost místa jako centra mlynářství pak s objevem
produktivnějších způsobů mletí upadala. V první třetině
dvacátého století ale začal vzrůstat rekreační potenciál
lokality jako výletního cíle znojemských obyvatel.

HOTEL GRUBER
lokality | Hnanicko

HOTEL GRUBER
Ze všech usedlostí u Devíti mlýnů získal největší význam pro krátkodobou rekreaci čtvrtý mlýn, který koupil vážený podnikatel Gruber. Tak zde začalo postupně
vznikat oblíbené letovisko s věhlasem daleko za hranicemi znojemského regionu. Přestavba objektu v letech
1931–33 jej proměnila na hotel o šedesáti pokojích. Restaurace se zahradní terasou disponovala pěti sty místy
k sezení a měla kapacitu odpovídající přílivu nedělních
výletníků, kteří přicházeli ze Znojma vzdáleného devět kilometrů. Letní rekreanti pro prázdninové pobyty
přijížděli z Brna, Prahy a dokonce i Vídně. Po vzniku
Vranovské přehrady nahradil studenou říční vodu nevhodnou ke koupání moderní betonový plavecký bazén
zprovozněný v roce 1936, který majitel vybudoval na
místě zeleninové zahrady. Po skončení II. světové války byla Gruberova rodina odsunuta, hotel po roce 1951
přestavěn na rotu pohraniční stráže a později zbořen.

STARÉ VINICE
lokality | Havranicko

STARÉ VINICE
Toto návrší je nejvyšším místem k jihu ukloněné tzv.
Hnanické stráně v jihozápadní části Havranického vřesoviště. Vrchol patří svou výškou 340 m n. m. k nejvýše
položeným bodům na Havranickém vřesovišti. Je tvořen několika žulovými skalkami s typickým žokovým
vzhledem. Tyto útvary pokračují k jihu v délce přibližně
400 m jako výrazné, svažité, nad terén vystupující skalní
žebro. Vyhlídka na vrcholu poskytuje pohled na jihozápadní část Moravy a sever Dolního Rakouska v oblasti
Weinviertelu. Za siluetou města Retz lze při dobré viditelnosti rozpoznat i Alpy s vrcholem Schneeberg. Na
východě ční silueta bradla Pavlovských vrchů a na jihovýchodě rozpoznáme výraznou kopcovinu Leiser Berge
v Rakousku. Staré vinice jsou porostlé obvyklou kyselomilnou vegetací Havranického vřesoviště. Častou je zde
ještěrka zelená, v teplých zářijových dnech po volných
plochách pobíhá nápadný pavouk stepník rudý.

PAPÍRNA
lokality | Havranicko

PAPÍRNA
Posledním historicky dochovaným v soustavě Devíti
mlýnů okolo ostrohu Šobesu byl mlýn s názvem Papírna. Jednotlivé objekty této soustavy mnohokrát měnily
majitele. Některé mlýny dočasně zanikaly kvůli povodním a dějinným událostem a později byly opět obnoveny. Nejstarší zmínka o této soustavě pochází k roku
1497 z listiny krále Vladislava II. Jagellonského. Původní Lauerův, též Lanzenbergerův mlýn byl začátkem 20.
století přestavěn na papírnu, v níž se vyráběl užitný
papír. Provozní objekty Papírny byly počátkem 70. let
zbořeny kvůli plánované stavbě přehrady u Býčí skály.
Při obnově náhonu v devadesátých letech byly objeveny i zbytky Francisovy turbíny, která od roku 2015 doplňuje opravenou ruinu obytné budovy v areálu Papírny.
Zde se nachází i expozice věnovaná historii mlynářství.

KAMENNÁ MOŘE
lokality | Havranicko

KAMENNÁ MOŘE
Velmi nápadným přírodním jevem v údolí Dyje jsou kamenné akumulace, tak zvaná kamenná moře. Vznikala
odlamováním strmých skal mrazovým zvětráváním na
začátcích a koncích jednotlivých ledových dob v průběhu starších čtvrtohor. Mráz postupně vykonával svou
práci destrukcí kamenných bloků podle puklin, do kterých vzlínala kapilární a zatékala gravitační voda. Bloky
padající po strmém svahu pak postupně vytvořily suťové proudy i propojená kamenná moře. Tyto volné plochy
bez vegetace v meziledových dobách postupně zarůstaly dřevinami a vznikaly tak suťové lesy. K tomu dochází
i dnes, což lze pozorovat na okrajích těchto ploch. Nejčastějšími dřevinami osidlujícími v Podyjí sutě jsou lípy,
višně mahalebky a borovice lesní. Tyto porosty jsou člověkem jen těžko využitelné, takže většinou zůstávají bez
zásahu. Spodní okraje suťových svahů s dostatkem živin
osidluje v Podyjí vzácný keř klokoč zpeřený.

HAVRANICKÉ VŘESOVIŠTĚ
lokality | Havranicko-Popicko

HAVRANICKÉ VŘESOVIŠTĚ
Toto místo patří k největším pozoruhodnostem přírody jihozápadní Moravy. Západně od Popic a Havraníků
se prostírá táhlý hřbet pokrytý mozaikou suchých vřesovišť, pastvin, stepí a starých ovocných sadů na ploše
150 ha. Na jihu území vystupují do výše 340 m n. m.
žulové skalky vzniklé žokovým zvětráváním. Výsledkem odvěké pastvy na chudých skalnatých půdách jsou
unikátní keříčková společenstva s dominujícím vřesem
a kručinkou chlupatou. Teplé suché klima a vložky bazických sedimentů se odrážejí ve výskytu více než pěti set
druhů vyšších rostlin i nebývalého počtu bezobratlých,
zejména hmyzu. Jarní přírodu tu zdobí křivatce české
a koniklece velkokvěté, později i divizna brunátná. V srpnu rozkvétá trávnička obecná, smil písečný a česnek žlutý. K vzácnostem patří obrovská kobylka sága, pakudlanka jižní a ve starých třešních se vyvíjí krasec třešňový.
Hnízdí tu dudek chocholatý, strnad luční a skřivan lesní.

KAPLE PANNY MARIE BOLESTNÉ
lokality | Popicko

KAPLE PANNY MARIE BOLESTNÉ
V roce 1815 byla na vřesovišti nedaleko Popic na místě
původních božích muk ze 17. století vysvěcena klasicistní kaple. Traduje se, že v roce 1832 uchránila Popice od
epidemie cholery, která pustošila obyvatelstvo mnoha
okolních obcí. Po odsunu moravských Němců z Popic
kaple pustla a byl stržen i krov. V osmdesátých letech 20.
století se tato památka proměnila v ruinu s propadlou
klenbou. Díky iniciativě Nadace pro obnovu církevních
památek děkanství znojemského a finanční sbírce bývalých německých občanů Popic byla v roce 1993 kaple
obnovena. Nově koncipované výmalby stěn a klenby
provedl známý autor děl s církevní tématikou malíř Milivoj Husák. Studnu pro poutníky se podařilo vyhloubit
v roce 1995. Každý měsíc se v kapli odbývají poutní mše.
Dvě lípy srdčité rostoucí poblíž kaple zvítězily v roce
2011 v anketě Strom roku Znojemska.

HORÁČKŮV KOPEČEK
lokality | Popicko

HORÁČKŮV KOPEČEK
V pestré krajině okraje NP mezi záhumenky, vinohrady
a křovinami u Popic najdeme několik žulových skalek
žokovitého tvaru vystupujících nad okolní terén v nadmořské výšce 275–280 m. Skála na mírném jižním svahu dříve tvořila souvislý pahorek. Ten byl poznamenán
v minulých staletích těžbou kamene pro stavební účely.
V roce 2001 zde bylo vyhlášeno chráněné území v kategorii přírodní památka. Na vysychavých místech poblíž
skalek najdeme porost kostřavy slanomilné a teplomilné keříky: kručinku chlupatou a čilimník řezenský. Významný je výskyt kosatce nízkého. Jde o jednu ze čtyř
lokalit poblíž NP Podyjí. Na kamenech se tu vyhřívá
užovka hladká. Na hlubších půdách v okraji území roste
podražec křovištní, na němž žijí housenky pestrokřídlece podražcového. Na pcháčích sedá vzácný zlatohlávek
uherský a květy máček ladních lákají v létě žahalky žluté.

SEALSFIELDŮV KÁMEN
lokality | Popicko

SEALSFIELDŮV KÁMEN
Vyhlídku na skalním defilé vysoko nad údolím Dyje prý
navštěvoval i Karl Anton Postl, který se narodil v Popicích v roce 1793. Absolvoval filozofická a teologická
studia na Karlově univerzitě. Sledován tajnou C&K policií pro své pokrokové názory emigroval v roce 1823 do
USA. Své rozčarování z poměrů v novém světě vyjádřil
pod pseudonymem Charles Sealsfield v dílech „Spojené
státy americké, jaké jsou“ a v románu „Tokeah aneb Bílá
růže“. Situaci ve staré vlasti vyjádřil fiktivním protihabsburským cestopisem „Rakousko, jaké je“. Zemřel roku
1864 ve Švýcarsku, kam koncem života přesídlil z USA.
Spisovatele připomíná text na skále u vyhlídky obnovený v roce 2016. Temeno kolem vyhlídky porůstá zakrslá
teplomilná doubrava. Najdeme zde porost třemdavy
bílé, květy modřence chocholatého a ve dřevě dubů žije
vzácný tesařík Trichoferus palidus.

TRAUZNICKÉ ÚDOLÍ
lokality | Popicko-Znojemsko

TRAUZNICKÉ ÚDOLÍ
Je posledním větším pravobřežním zářezem, jenž ústí
do Dyje před tím, než opustí pod Znojmem své údolí.
Při délce necelé dva kilometry najdeme jeho začátek
na skalnaté plošině u Konic, ještě mimo podyjský lesní
komplex. V minulosti tu byla vedena cesta spojující pravobřežní obce s Trauznickým mlýnem. Ten patřil k největším a nejstarším vodním mlýnům na Dyji. Poprvé je
připomenut jako svobodný Čekanovský mlýn v půli 13.
století, v samotných počátcích vodních mlýnů v našich
zemích. Zaniknul při husitských válkách počátkem 15.
století a obnoven byl v 17. století. Jeho barokní podobu
změnila rozsáhlá přestavba z konce 19. století, kdy byl
mlýn podstatně rozšířen a modernizován. Po rekonstrukci r. 1931 zde vznikla znojemská hydroelektrárna
zásobující město elektrickým proudem. Definitivně
mlýn zanikl při stavbě Znojemské přehrady po půli šedesátých let 20. století.

ŠPALKOVA VYHLÍDKA
lokality | Znojemsko

ŠPALKOVA VYHLÍDKA
Dřevěná vyhlídková věž poskytuje výhled do krajiny vinohradů na jih od Znojma. Dvěstěmetrové převýšení od
rovin Dyjsko-svrateckého úvalu umožňuje za vhodného
počasí dálkové výhledy na jih a východ. Výrazné vápencové bradlo Pavlovských kopců září hlavně při západu
slunce, za dobré viditelnosti si všimneme i mikulovského
zámku. Hned vpravo najdeme nevýrazný hřbet Falkensteinu, za kterým rozpoznáme les větrných elektráren
a ještě dále vrch Vápenná v Malých Karpatech. Na jihovýchodě leží kopcovitý terén Leiser Berge s nápadnou
kopulí leteckého radaru. Při skvělé dohlednosti nás na
jižním obzoru upoutá alpské předhoří s nejbližší dvoutisícovkou – Vídeňským Sněžníkem, vzdáleným 115 km,
který nápadně převyšuje okolní hory. Stojíme na východním okraji Českého masivu. Písčitá půda pod našima nohama je plná oblázků. Ty pochází z říčních náplavů, které zde uložila řeka tekoucí do třetihorního moře.

KRAVÍ HORA
lokality | Znojemsko

KRAVÍ HORA
Přes údolí proti historické části Znojma se na mírném
severovýchodním svahu rozkládá na ploše asi 30 ha
vřesoviště Kraví hora. V podloží plochého návrší najdeme žulu, která vystupuje na povrch v nejvyšším místě
lokality (326 m n. m). Hlavně v jižní části území jsou žuly
překryty mladšími třetihorními štěrkopísky, v nichž byly
nalezeny i vltavíny. Od středověku se tu pásl dobytek ze
Znojma. Výrazně přispěl k tomu, že tu dnes obdivujeme
nejzachovalejší vřesoviště v národním parku. Od 18. století místo sloužilo jako armádní cvičiště, proto je povrch
na mnoha místech silně pozměněn zbytky okopů. Od
druhé půle 20. století začala lokalita zarůstat borovicí
lesní, topolem osikou a břízou bělokorou. K poslům jara
tu patří květy kručinky chlupaté a jen lokálně se vyskytující vstavač kukačka. Jedinou lokalitu v Česku tu má
střevlíček Lebia marginata, v bříze se vyvíjí vzácný krasec
Dicerca furcata.

ELIÁŠOVA KAPLE
lokality | Znojemsko

ELIÁŠOVA KAPLE
Na výrazném skalním žebru mezi hluboce zaříznutým
závěrem údolí Gránického potoka a údolím Dyje byla na
ostrožně Hradiště v roce 1665 vystavěna raně barokní
kaple proroka Eliáše. Jde o drobnou sakrální stavbu, která však díky své lokaci tvoří významnou pohledovou dominantu ve směru od historického jádra Znojma, z podhledu od řeky i z Kraví hory. Její vznik souvisí s regionálním poutním hnutím. Již začátkem 20. století byla tato
památka ve značně devastovaném stavu. Chyběly dveře,
okna i omítka, střešní krytinou zatékala voda. Po roce
1990 byla provedena zásadní oprava. Z ochozu kolem
kaple se naskýtají nezvyklé pohledy na Znojemský hrad,
Loucký klášter a Načeratický kopec i na závěr údolí Dyje.
Kaple je oblíbeným cílem turistů i obyvatel Znojma. Na
strmé Eliášově skále pod kaplí postavil r. 1898 znojemský podnikatel Krammer vyhlídkový altán.

HRADIŠŤSKÉ TERASY
lokality | Znojemsko

HRADIŠŤSKÉ TERASY
Jde o jednu z nejpozoruhodnějších lokalit národního parku. Na ploše skoro 40 ha tu najdeme zachovalý
systém středověkých agrárních kamenných teras mezi
skalami porostlými lesostepí. Lokalita se rozkládá na strmém jižním svahu levého dyjského břehu v závěru údolí.
Terasy sloužily pěstování révy a ovocných stromů, takže
se tu vyskytují ovocné dřeviny mnoha starobylých regionálních odrůd. Terasy pustly v důsledku chorob vinohradů v 18. století a pozdějších dějinných zlomů. Je to skvělé technické dílo, které postupně získalo velikou přírodní
hodnotu. Navezená úrodná zemina byla na svahu zajištěna nasucho skládanými kamennými zídkami z místní žuly. Pozoruhodný je výskyt mnoha desítek stromů
mišpule německé a jednotlivé keře fíkovníku smokvoně.
Velmi hojná je tu višeň mahalebka, která sloužila jako
podnož peckovin. Významný je i výskyt dubu pýřitého
a kriticky ohrožené zapaličky největší.

KRÁLŮV STOLEC
lokality | Znojemsko

KRÁLŮV STOLEC
Na nejznámější pravobřežní vyhlídce v koncové části
údolí Dyje zbudovala roku 1892 znojemská sekce Rakouského turistického klubu vyhlídkový altán. Legenda
praví, že z tohoto místa přehlížel v roce 1683 polský
král Jan III. Sobieski přechod svých vojsk přes Dyji. Spěchal tehdy k Vídni, kterou obléhala osmanská armáda.
Po I. světové válce altán chátral a vyhlídka zarůstala náletem. Po konsolidaci poměrů tu Spolek německých turistů a Klub českých turistů v roce 1922 stavbu obnovily.
Nový altán měl šindelovou střechu, kterou posléze nahradila plechová krytina. V roce 2013 Správa NP Podyjí
nahradila dosluhující stavbu replikou. Pohled do údolí
je od roku 1966 poznamenán existencí vzdutí Znojemské přehrady. Při nižším stavu vody vystoupí nad hladinu Trauznický jez a zbytky zdejšího mlýna. V lesním
porostu poblíž vyhlídky se na jediném místě v ČR vyskytuje několik jedinců dubu balkánského.

ANDĚLSKÝ MLÝN
lokality | Mašovicko

ANDĚLSKÝ MLÝN
Tento objekt je jediným dochovaným mlýnem v NP
Podyjí. Jeho výjimečnost spočívá v tom, že nevyužíval
vodní energii řeky Dyje, ale byl zbudován na Mašovickém potoce. Vznikl v polovině 16. století, jako majetek
řádu Křížovníků s červenou hvězdou, jejichž klášter stál
na nedalekém Hradišti u Znojma. Protože Mašovický potok neumožňoval zbudování náhonu na průtočné vodě,
byl nad mlýnem zřízen rybník. Náhonem tak bylo možné z rybníka přivádět k mlýnskému soustrojí dostatek
vody akumulované v této nádrži. Na mlýnské kolo byla
přiváděna voda horním náhonem, který je dodnes v terénu dobře zachovalý. Koncem 19. století již vodní mlýny
pozbývaly význam a tento objekt byl přebudován na výletní restauraci. O několik set metrů níže po proudu ležel
Čertův mlýn, jenž byl postaven na konci 17. století a byl
rovněž majetkem řádu křížovníků. Tento mlýn se však
bohužel nedochoval.

MAŠOVICKÁ STŘELNICE
lokality | Mašovicko

MAŠOVICKÁ STŘELNICE
V polovině 20. století tu byla jen drobná políčka. Jako
vojenská střelnice plocha sloužila do roku 1997. Dnes tu
najdeme rozsáhlou, travnatou, k východu mírně ukloněnou pláň o velikosti asi 80 ha, lemovanou lesíky a keřovými pásy. Expandují tu keře jako šípek, hloh a trnka.
Jde o největší a nejcennější lokalitu ochranného pásma
NP Podyjí. Okopy, valy, pojezdové dráhy terčů a krátery
rozrůznily reliéf a tím i zdejší flóru. Útočiště zde našlo
velké množství druhů denních motýlů, mezi nimiž vyniká
populace hnědáska podunajského. Ten žije v Česku již
jen ve dvou významných populacích. Z rostlin jmenujme třeba silnou populaci vemeníku zelenavého, k jehož
rozšíření přispěla pastva exmoorských poníků. Lokalita
je součástí Ptačí oblasti Podyjí soustavy Natura 2000,
vhodné podmínky tu nachází zejména evropsky chráněný pták pěnice vlašská.

MEANDR ŠOBESU
lokality | Podmolsko

MEANDR ŠOBESU
K jedinečným příkladům tvořivé síly řeky můžeme přiřadit geomorfologický poklad – meandr Dyje kolem ostrohu Šobes. Řeka, kdysi ještě mnohem méně zahloubená, tu obrací svůj tok, jako by se ještě nechtěla rozloučit
s žulovým podložím Českého masivu. Jádro meandru
vyplňuje starobylá vinice, teplomilné doubravy a údolní
květnatá louka. Ostroh Šobesu je obtékán mohutným
meandrem tvořeným šesti zákruty Dyje. Poloha chráněná řekou a úzkou skalnatou šíjí byla osídlena již před
7000 lety, význam místa sílí v pozdní době bronzové asi
před 3000 lety. Víno se tu pěstovalo již ve středověku.
Dominantou celé 12 ha velké nelesní enklávy s jižním
svahem a rovinatější plošinou jsou terasy, které byly
v současné podobě zřízeny v sedmdesátých letech 20.
století.

ŽELEZNÉ SCHODY
lokality | Podmolsko

ŽELEZNÉ SCHODY
Zbytky ženijně-technických zátarasů, tedy zařízení, která
bránila občanům Československa překročit státní hranici, jsou dnes, třicet let od jejich odstranění, v terénu stále
méně patrné. Při pohledu do opuštěného meandru Dyje
z vyhlídky Železné schody poblíž Šobesu upoutá návštěvníka sotva patrný zarůstající průsek, kterým probíhala linie drátěného plotu. V roce 1964 byl systém zátarasů přebudován. Zmizelo vysoké napětí a byla vytyčena
nová trasa dále od státní hranice. Velmi svažitý úsek ve
strmém svahu opuštěného meandru neumožnil zřídit
a udržovat tzv. kontrolní pás s nakypřenou půdou, jež
lemoval zátarasy po obou stranách plotů v šířce patnácti
metrů. Pro snazší kontrolu zařízení a rychlý přesun po
svažitém úseku tu byly zřízeny železné schody, jež daly
jméno této vyhlídce. Od roku 1990 tudy vedla turistická
trasa, která byla v roce 1996 přesunuta na pohodlnější
Lipinskou cestu.

lokality | Podmolsko

PRAMENIŠTĚ ŽLEBSKÉHO POTOKA

PRAMENIŠTĚ ŽLEBSKÉHO POTOKA
Jedním z biotopů, které utrpěly v éře socialistického
zemědělství s povinným plánováním odvodňovacích
opatření snad nejvíce, jsou vlhké louky a prameniště.
To, že tuto éru přečkalo, ač s určitými šrámy, prameniště
Žlebského potoka, se dnes jeví jako malý zázrak. Lokalita
leží jihovýchodně od obce Podmolí ve velmi mělké pramenné míse jen s minimálním podélným sklonem. Okolní pozemky jsou zorněné, na vlastní lokalitě byl v minulosti vybudován otevřený odvodňovací příkop, který po
většinu roku nemá viditelný průtok. Příkop je zaústěn
do nebeského Podmolského rybníka. Lokalitu pokrývá
vlhká ostřicová louka, část plochy zarůstá rákosinou. Ze
zajímavějších druhů rostlin zde najdeme čertkus lesní
a krvavec toten. V rákosině žije vzácný brouk stehenáč
Oedemera croceicollis a strnad rákosní. Vzácným obyvatelem odvodňovacího příkopu je kriticky ohrožený čolek
dravý.

PUSTÝ RYBNÍK
lokality | Podmolsko

PUSTÝ RYBNÍK
Tato vodní plocha je snad nejmalebnějším a zároveň
jedním z nejmenších rybníků v národním parku. Vodní
hladina pokrývá necelých 0,5 ha. Z této plochy je zhruba
90 % porostlých zejména rákosem a orobincem. Jejich
odumřelé stvoly postupně zanáší vodní sloupec a na některých místech tvoří sediment hluboký až 60 cm. Stav
vegetace velmi vyhovuje vodním živočichům, od hmyzu
přes obojživelníky až po ryby. Významný je výskyt asi tří
set jedinců karase obecného, značně ohroženého druhu naší přírody, a rovněž velmi bohaté populace čolka
dravého. V suchých stéblech rákosu zde zimují jedinci
některých vzácnějších druhů brouků, třeba střevlíčka
rákosního. Nad vodní hladinou loví hmyz lesní druhy
netopýrů, zejména netopýr černý a netopýr velkouchý.
Od úplného zániku ochrání rybník občasná mechanická
redukce vodních rostlin, případně zimování rybníka.

NOVÝ HRÁDEK
lokality | Lukovsko

NOVÝ HRÁDEK
Jediným památkovým objektem v Česku, který leží
v jádrové zóně národního parku, je dvojhradí Nového
Hrádku. Jan Jindřich Lucemburk, markrabě moravský
a bratr císaře Karla IV., jej postavil v půli 14. století na
úzké skalnaté šíji Ostrohu v údolí Dyje u Lukova. Část
skalního hřebene byla odstraněna a z vytěženého kamene zbudován hrad. Oválná dvouplášťová pevnost
byla v 15. století doplněna o další stavby, včetně obytného paláce předního hradu. Z vyhlídky na jeho vrcholu
se nabízí úchvatný pohled na krajinu střední části údolí
Dyje se dvěma zaklesnutými meandry kolem rakouského Umlaufu a moravského Ostrohu. Nádvoří vévodí
obrovský břečťan a vysoké svícny kriticky ohrožené
divizny ozdobné. Rovněž kriticky ohrožení jsou méně
nápadná zapalička největší a tesařík broskvoňový přilétající z okolních doubrav. V létě lákají množství hmyzu
květenství mohutných žebřic pyrenejských.

ČÍŽOVSKÝ LESNÍ RYBNÍK
lokality | Čížovsko

ČÍŽOVSKÝ LESNÍ RYBNÍK
Téměř všechny levobřežní přítoky Dyje v NP Podyjí jsou
ostře zaříznuté do terénu a mají tvar písmene V. Pouze největší z nich – Klaperův potok, vytváří skoro v celé
své délce údolní nivu, která umožnila v minulosti stavbu
vodních nádrží. V současné době se tu nacházejí čtyři
funkční rybníky. Čížovský lesní rybník je druhým největším z nich. Je to průtočná nádrž o ploše 0,83 ha. Rybník sice prošel v nedávné době opravou, ale starobylá
konstrukce hráze včetně bezpečnostního přelivu byla
zachována. Nádrž je v péči Správy NP Podyjí, která zde
uplatňuje extenzivní režim využití vyhovující zájmům
ochrany přírody. Malá a vyvážená rybí obsádka je spravována s cílem respektu k druhové pestrosti vodních
rostlin a živočichů. Byli tu vysazeni líni a menší počet štik.
V horní části rybníka prosperuje porost šípatky střelolisté. Žije zde největší populace čolka dravého v NP Podyjí
a najdeme tu i kuňku obecnou.

NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM ČÍŽOV
lokality | Čížovsko

NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM ČÍŽOV
Stavba byla zprovozněna v roce 1938 jako stanice finanční stráže. Po zřízení hraničního pásma v roce 1951
sloužila jako rota pohraniční stráže až do roku 1966.
Poté byl tento úsek státní hranice rozdělen mezi rotu
Hájenka (Podmyče) a rotu Kratochvílka (Lukov). Po předání objektu civilnímu sektoru zde sídlila firma Dřevotvar Znojmo, která tu zřídila výrobnu čalouněného
zboží. Později budova chátrala. Správa NP Podyjí zcela
zdevastovanou stavbu v devadesátých letech 20. století opravila pro potřeby svého návštěvnického centra.
V něm je instalována výstava přibližující přírodu národního parku podle základních biotopů. V expozici najdeme i několik interaktivních exponátů, informační místo
s prodejem publikací, koutek s knihovnou přírodovědné
literatury a dětský koutek. V geologické expozici před
budovou jsou rozmístěny vzorky dvanácti nejčastějších
typů hornin národního parku.

PAMÁTNÍK ŽELEZNÉ OPONY
lokality | Čížovsko

PAMÁTNÍK ŽELEZNÉ OPONY
V dubnu 1990 se Správě CHKO Podyjí a Státnímu ústavu
památkové péče a ochrany přírody, podařilo na poslední
chvíli zachránit zdejší úsek hraničních zátarasů. Na okraji
obce Čížov tak byl na autentickém místě, v trase ženijně-technických zátarasů, zřízen památník železné opony. Informační panel vedle památníku přibližuje systém
ostrahy státní hranice před tzv. narušiteli. Ten od roku
1951 znemožňoval našim občanům překročení zelené
hranice. Pokus o emigraci byl hodnocen jako trestný čin
s následným soudem a uvězněním. Současný památník
postrádá celou řadu autentických prvků, které byly nezbytné v ostrém provozu. Patřily k nim kypřené a vláčené
pásy bez vegetace před a za plotem, fotobuňky, světlice, vedení signálního proudu, přes cestu natažené signalizační drátky, světlomety, průchozí brány atd. Tento
památník je jednou z posledních připomínek železné
opony na hranici Česka.

HARDECKÁ VYHLÍDKA
lokality | Čížovsko

HARDECKÁ VYHLÍDKA
Jedinečný pohled z vysoko položené skalní hrany na
nejmenší rakouské město Hardegg byl zpřístupněn roku
1885, kdy zde byl postaven dřevěný vyhlídkový altán.
Jeho vznik souvisel s rozvíjejícím se turizmem. Vyhlídka nesla jméno hraběnky Luitgardy z Mniszku, sídlící na
zámku ve Vranově nad Dyjí. Po vzniku Československa
v roce 1918 bylo toto místo přejmenováno na Masarykovu vyhlídku. Až do druhé světové války byl altán oblíbeným cílem turistických výletů. Po zřízení hraničního pásma se vyhlídka ocitla za železnou oponou a altán chátral.
Příslušníci pohraniční stráže jej v osmdesátých letech jako
nepotřebný strhli. Volnou repliku původní stavby nechal
zhotovit v roce 1990 Rakouský turistický klub a jako výraz
přátelství jej bezplatně předal k užívání Správě CHKO Podyjí. Stoupající návštěvnost způsobuje destrukci vegetace kolem vyhlídky. Proto bylo nutné přikročit k vymezení
přístupového koridoru závěsným lanem.

CELNICE ČÍŽOV
lokality | Čížovsko

CELNICE ČÍŽOV
V roce 1918 po vzniku samostatného Československa
byl na nově vzniklé státní hranici, na moravské straně
hardeckého mostu, narychlo zřízen provizorní dřevěný
objekt, sloužící až do roku 1937 jako celnice. Tehdy byla
dokončena stavba celního úřadu, který tuto funkci převzal. Brzy po svém zprovoznění se v říjnu 1938 stala nová
celnice svědkem i účastníkem dramatických událostí při
pohraničních potyčkách a obsazení budovy německou
armádou. Po druhé světové válce se celnice ocitla ve
střežené zóně a posléze v roce 1951 v hraničním pásmu
za drátěnými zátarasy. O jejím rekreačním využití pro
potřeby důstojníků pohraniční stráže Ministerstva vnitra
ČSSR panovalo mnoho dohadů. Po určitých průtazích
byl objekt převeden Správě NP Podyjí, která v roce 2017
dokončila jeho opravu. V současnosti je zde v sezóně
zprovozněn informační bod pro návštěvníky národního
parku a malá výstavní prostora.

PAŠERÁCKÁ STEZKA
lokality | Čížovsko

PAŠERÁCKÁ STEZKA
Turistická cesta spojující Ledové sluje u Vranova nad Dyjí
s Čížovem je ve své nejexponovanější části vedena po
Pašerácké stezce. Ta má mezi turistickými cestami v NP
Podyjí zcela výjimečné postavení. Střední část trasy kopíruje vrstevnici asi ve dvou třetinách výšky jihozápadního svahu na levém břehu údolí Dyje. Většina této stezky
je vedena přírodě blízkým lesem, v němž můžeme obdivovat sílu a tvořivou schopnost přírodních procesů. Procházíme zde suťovým lesem, třicet let starým zarůstajícím polomem, řídkým skalním borem po rulových římsách a lavicích i starou dubohabřinou s výhledy do údolí
na Dyji i protější svahy Býčí hory. V tomto místě můžeme
obdivovat největší hloubku dyjského údolí s převýšením
až 200 metrů.

lokality | Čížovsko

OBELISK

OBELISK
Na úzké šíji ve vrcholové partii ostrožny Ledových slují
byl „Okrašlovacím spolkem milovníků přírody ve Vranově“ v roce 1860 postaven Obelisk, jako dík hraběnce Heleně z Mniszku za to, že povolila zpřístupnění Ledových
slují. Ručně kolorovaná děkovná listina je uložena v archívu zámku ve Vranově nad Dyjí. Roku 1892 propojila
znojemská sekce Rakouského turistického klubu Vranov
s Čížovem červeně značenou cestou přes svah Ledových
slují na vyhlídku k Obelisku. Odsud můžeme vidět lesy
Přední Braitavy, opuštěný meandr Dyje pod námi v údolí
a část Vranova nad Dyjí. Lokalita byla čtyřicet let součástí hraničního pásma, což dokládaly četné rytiny vojáků
základní služby v omítce chátrajícího Obelisku. V roce
2011 Správa NP Podyjí památku opravila a vyhlídku vybavila bezpečným zábradlím.

LEDOVÉ SLUJE
lokality | Čížovsko

LEDOVÉ SLUJE
Naprosto výjimečnou lokalitou nekrasových podzemních
prostor jsou Ledové sluje u Vranova nad Dyjí. Velmi úzká
a vysoká ostrožna obtékaná Dyjí obsahuje tektonické poruchy souběžné s protáhlým hřbetem meandru. Tok Dyje
zahlubující se do bítešských ortorul respektoval tvarem
údolí průběh tektonického zlomu. Rozpukaný skalní masiv se v několika rovnoběžných liniích rozestupuje a obří
skalní bloky pomalu ujíždějí dolů po svahu. Průlezný
podzemní labyrint má délku až 1,5 km a hloubku i 60 m.
Tyto prostory v příznivých letech zdobí ledové útvary jako
např. draperie, rampouchy a jinovatkové povlaky. Tato
výzdoba může vydržet celou první půli roku. Mikroklima
rozsedlin umožňuje život chladnomilných a horských druhů jako např. plže vrásenky pomezní. Roste zde reliktní
porost smrku ztepilého, vzácná ostřice tlapkatá nebo
ploštičník evropský. Vzhledem k výskytu citlivých přírodních fenoménů a k riziku úrazu v pohyblivých balvanech,
není vstup veřejnosti na lokalitu umožněn.

LUSTHAUS U LESNÉ
lokality | Čížovsko

LUSTHAUS U LESNÉ
Jako středobod čížovské kančí obory nechal v 18. století postavit lovecký letohrádek Lusthaus Michal Antonín
hrabě z Althannu, který byl synem Marie Anny Pignatelli,
hraběnky z Althannu. Letohrádek byl situován v místě
hvězdicového křížení lesních cest a nejspíše byl středem
ne zcela realizované přírodně krajinářské kompozice
v kančí oboře. Kolorovanou vedutu s ideálním záměrem
této úpravy je možné spatřit v expozici Státního zámku
Vranov nad Dyjí. Značně poničenou stavbu nechala na
přelomu tisíciletí opravit Správa NP Podyjí. Bylo nutno
zcela vyměnit poničený krov a střešní krytinu, obnovena
byla i fasáda a výmalby na vnějším plášti v přízemí budovy. Opravený Lusthaus u Lesné byl slavnostně představen veřejnosti v roce 2001. V jeho okolí se ojediněle
vyskytuje vzácná rostlina hvozdík pyšný pravý.

lokality | Vranovsko

HAMERSKÉ VRÁSY

HAMERSKÉ VRÁSY
Asi 1 km po proudu Dyje pod Vranovem nad Dyjí, mezi
osadami Přední a Zadní Hamry, ční vysoko nad údolím
výrazné skalní defilé Hamerských vrás. Po vyhlášení
NP Podyjí se tato přírodní památka stala součástí jeho
první zóny. Skály jsou tvořeny tělesem bítešské ortoruly
s vložkami amfibolitů. Hornina byla vystavena ve veliké
hloubce při horotvorných pochodech tlakům, které vytvořily několik generací vrásových struktur. Zdejší vrásy jsou dobře vyvinuté a najdeme tu útvary veliké jen
několik centimetrů, ale i vrásy s rozpětím deseti metrů.
Stáří těchto hornin bylo radiometrickou analýzou stanoveno na 795 milionů let. Na strmých skalách kvete tařice skalní, která v časném jaru rozzáří svah koberci jasně
žlutých květů. Území porůstá řídký skalní bor, který na
plošinách doplňuje zakrslá doubrava. V území byl na borovici zjištěn velmi vzácný tesařík Molorchus marmottani.

lokality | Vranovsko

CLARYHO KŘÍŽ – VYHLÍDKA

CLARYHO KŘÍŽ – VYHLÍDKA
Významnou součástí rozsáhlého komponovaného lesoparku situovaného na svazích údolí Dyje kolem Vranova
nad Dyjí je vyhlídka Claryho kříž. Vlastní monument čtyři
metry vysokého litinového kříže je umístěn na plošině
při vrcholu skály, přibližně 80 m nad hladinou Dyje. Zde
jej nechal vztyčit v roce 1831 majitel vranovského panství hrabě Stanislav z Mniszku, jako památku na knížete
Karla Claryho. Tento šlechtic byl spisovatelem, malířem,
humanistou a blízkým přítelem a donátorem hraběte
Stanislava z Mniszku. Kníže Clary se při návštěvě Vranova nakazil cholerou a této nemoci záhy podlehl. Plochý
jednoramenný kříž je vyroben z profilů blanenské litiny
a zdobený geometrickými ornamenty. U paty kříže je
vsazena kamenná pamětní deska. Z vyhlídky lze shlédnout hráz Vranovské přehrady se zatopeným údolím
Dyje a vranovský zámek.

ZÁMEK VRANOV NAD DYJÍ
lokality | Vranovsko

ZÁMEK VRANOV NAD DYJÍ
Hrad Vranov byl založen moravskými Přemyslovci nejspíše v poslední třetině 11. století. Poprvé je připomínán
k roku 1100 Kosmovou Kronikou Čechů. Původní dřevěný hrad však nejspíše stál v místech dnešního kostela
ve Vranově. Pevný kamenný hrad byl vystavěn teprve
ve 13. století na vysoké skále ostrožny mezi zákrutem
Dyje a údolím Feliciina potoka. V průběhu 17. století byl
podle plánu předního vídeňského architekta J. B. Fischera z Erlachu postupně přestavěn do výjimečné podoby
barokního zámku. Architekt si dokázal skvěle poradit se
stísněným prostorem ostrožny bývalého hradu a vkomponoval do tohoto areálu i nejvýraznější dominanty této
památky – oválný Sál předků rodu Althannů a zámeckou
kapli Nejsvětější trojice. Umístění na vysoké skále nad
řekou a jedinečné barokní tvarosloví dodávají této památce unikátní siluetu.

FELICIINA STUDÁNKA
lokality | Vranovsko

FELICIINA STUDÁNKA
V širším okolí vranovského zámku, v členité krajině dyjského údolí i okolních plošin, byl koncem 18. století majiteli panství započat proces přeměny krajiny do podoby
komponovaného lesoparku. V průběhu mnoha desetiletí zde vzniknul mimořádně bohatý, přírodně hodnotný
krajinářský celek s řadou menších, především klasicistních staveb. K nim patří i Feliciina studánka. Její vznik iniciovala v roce 1806 hraběnka Felicie Mniszková. Památka
se ocitla, stejně jako celá řada dalších salet, po roce 1951
v nepřístupném hraničním pásmu. Poté ji bezprecedentně poničili vojáci pohraniční stráže, když si z postav nymf
v horním vlysu udělali terč pro své samopaly. Po dohodě
se správou státního zámku ji v duchu památkových zásad nechala v roce 2000 opravit Správa NP Podyjí. Úzké
stinné údolí u studánky je domovem vzácných druhů
rostlin, jako udatny lesní a orlíčku obecného.

BUNKR STUDÁNKA –
PEVNOSTNÍ MUZEUM
lokality | Vranovsko

BUNKR STUDÁNKA – PEVNOSTNÍ MUZEUM
V roce 1998 iniciativou nadšenců vojenské historie
vzniklo ve Vranově nad Dyjí Muzeum lehkého předválečného opevnění. Jejich záměrem byla rekonstrukce
linie pevnůstek, které byly na konci třicátých roků minulého století postaveny na ochranu Vranovské přehrady.
Objekty jsou vybaveny mobiliářem připomínajícím nejen období první republiky, ale i poválečné období života za železnou oponou. Okamžiky zářijové krize v roce
1938 připomíná interiér pevnůstky Studánka. Řopík je
vyzbrojen těžkým kulometem v pevnostní lafetaci. Jako
opatření proti použití bojových plynů nepřítelem je zde
instalována originální a plně funkční ventilační soustava. Pozorování okolí je zajištěno pevnostním periskopem. Při návštěvě muzea je možno si veškeré vybavení,
včetně množství drobných artefaktů, které umožňovaly
a usnadňovaly život v pevnůstce, prohlédnout a případně i vyzkoušet.

RYBNÍKY U JEJKALA
lokality | Vranovsko

RYBNÍKY U JEJKALA
Na západní hranici NP Podyjí leží rybníky Horní a Dolní Jejkal. Jsou to nebeské rybníky o výměře 0,75 ha
a 1,31 ha. Ani jeden z nich nemá jasně diferencovaný
přítok. Nad Horním Jejkalem leží vlhká rašelinná louka.
V posledních letech vinou vysychání došlo k degradaci rašeliny a vymizení velmi cenných druhů rostlin, jako
např. prstnatce Fuchsova a upolínu evropského. Rybníky jsou důležitým biotopem vzácných druhů rostlin
a obojživelníků. Na jediném místě v Podyjí tu roste vodní masožravá rostlina bublinatka jižní. Nejvýznamnějším
obojživelníkem je zde mizející, kriticky ohrožený skokan
ostronosý. Mezi kriticky ohrožené druhy patří též čolek dravý. Rozmnožuje se tu i rosnička zelená, ropucha
obecná, skokan zelený a skokan hnědý. V roce 1996 se
tu podařilo zatravnit pozemky o výměře 6 ha nad dolním rybníkem. Pro zlepšení biologické hodnoty lokality
je nutné řešit i nevhodné rybniční hospodaření.

HRAD HARDEGG
lokality | Thayatal

HRAD HARDEGG
Hrad Hardegg střeží z mramorové ostrožny zdejší kotlinu již po stovky roků. Byl postaven na počátku 12. století, ale podle nejnovějších výzkumů je zřejmé, že zde
od 10. století stával jeho dřevěný předchůdce. Jakmile
vstoupíme přes velký portál hradního opevnění, uvědomíme si, jak silně opevněný hrad byl. Po skončení třicetileté války již nebyl obýván a udržován, v objektu sídlil
pouze jeho správce. V roce 1754 byl hrad poničen silným
zemětřesením a v roce 1764 i velkým požárem. Od té
doby zůstal neobydlen a chátral. Obyvatelé Hardeggu
si pak směli rozebrat kámen a dřevo z hradu na obnovu
svých domů. Až na konci 19. století byly části hradního
komplexu obnoveny za knížete Johanna Karla Khevenhüllera-Metsche. V památce nyní můžeme zhlédnout rytířský sál, zámeckou kapli s rodinnou kryptou, sklepení
a věže.

REGINAFELSEN
lokality | Thayatal

REGINAFELSEN
Legendární Reginina skála je součástí okružní turistické stezky okolo městečka Hardegg. Vypíná se nad zákrutem říčky Fugnitz přímo naproti mohutnému hradu.
Odměnou po strmém výstupu na vyhlídku vám bude
nádherný pohled na část Hardeggu ležící mezi vyhlídkou a hradem. Dominantou výhledu je hrad zarámovaný lesy rostoucími na okolních svazích. Při pohledu přes
řeku Dyji spatříte Hardeckou vyhlídku v Národním parku
Podyjí. Skála byla pojmenována po mladé a krásné dívce
jménem Regina. Legenda praví, že Regina odmítla vydat
se v plen knížeti, který žil na hradě. Ten ji za trest nechal
zazdít ve skále. Místo jejího spočinutí je dodnes na skále dobře patrné. V Hardeggu se dlouhá léta vypráví, že
nebohá Regina se vždy v noci za úplňku zjevuje na skále
jako Černá paní.

MAXPLATEAU
lokality | Thayatal

MAXPLATEAU
Turistický chodník vystoupá k vyhlídce Maxplateau, která nese jméno po habsburském arcivévodovi Ferdinandu Maxmiliánovi (1864–1867), bratru císaře Františka Josefa I. Ten byl v roce 1864 prohlášen mexickým císařem.
O tři roky však jeho armáda prohrála v městě Querétaro
v boji s mexickou republikánskou armádou. Následně
byl soudním tribunálem odsouzen k trestu smrti. Popraven byl společně s jeho dvěma generály. Z vyhlídky
je krásný pohled nejen na hrad, ale i na městečko Hardegg, údolí potoka Fugnitz a Hardecké skály s Hardeckou vyhlídkou na české straně. Skalní plošina tvořená
masivním výchozem bítešské ortoruly je významným
stanovištěm pro suchomilné i teplomilné rostliny a živočichy, zejména hmyz. Vyhlídka je součástí okružní turistické stezky okolo Hardeggu.

MĚSTEČKO HARDEGG
lokality | Thayatal

MĚSTEČKO HARDEGG
První historická zpráva o městečku Hardegg pochází
z roku 1290. V 16. století se zde rozvíjela řada řemesel.
Zmiňme třeba pekaře, řezníky a mlynáře. Ve městě bychom našli i hospody, pivovar, ševce, kováře, soukeníky, výrobnu střelného prachu a perleťových knoflíků,
což dalo Hardeggu statut důležitého centra řemesel.
Po roce 1850 s postupující industrializací byla řemeslná
výroba omezována a některé provozy, například prachárna, zanikly. S počátkem dvacátého století se Hardegg stále více stával cílem nejen turistů, ale i mnoha
prázdninových hostů. První i druhá světová válka rozvoj
turizmu opět utlumily. V současnosti žije v Hardeggu
kolem 80 obyvatel, což z něj činí nejmenší město v Rakousku. Město v srdci NP Thayatal si uchovalo jedinečnou atmosféru, kterou v současnosti oceňuje stále více
návštěvníků.

NATIONALPARKHAUS
lokality | Thayatal

NATIONALPARKHAUS
Dům národního parku nalezneme na okraji lesa poblíž
silnice z Hardeggu do Merkersdorfu. Toto místo je východištěm základních tras pro výlety do Národního
parku Thayatal. V informačním bodě, který je součástí
Domu národního parku, vám budou poskytnuty základní odborné informace i rady pro pěší turistiku v národním parku. Součástí Domu je také výstava o přírodě národního parku, společenská místnost, přírodovědná dílna, obchod a kavárna. I v okolí objektu je leccos k vidění:
kromě hřiště s atrakcemi pro malé i velké zde můžeme
v rozlehlém výběhu pozorovat dva jedince kočky divoké.

KEMP KOČKY DIVOKÉ
lokality | Thayatal

KEMP KOČKY DIVOKÉ
V bezprostřední blízkosti Domu národního parku, na
okraji lesního komplexu údolí potoka Fugnitz, se nachází Kemp kočky divoké. V kempu se mohou ubytovat
školní kolektivy i skupiny různých dětských organizací,
které se následně účastní výchovně vzdělávacích programů s ekologickou tématikou, jež zajišťuje Správa NP
Thayatal. V průběhu soutěží a her mohou žáci a studenti využít nabídky zařízení kempu, jako je dům v koruně
stromu, jeskyně či lesní hřiště. Při těchto aktivitách se
děti nenásilnou formou vzdělávají a získávají informace
o národním parku. Navíc mohou i sportovat v přírodním
prostředí areálu Kempu kočky divoké.

VYHLÍDKA HENNERWEG
lokality | Thayatal

VYHLÍDKA HENNERWEG
Na vyhlídku se dostanete stejnojmennou cestou od
Domu národního parku. Je to velmi krátká a pohodlná
procházková trasa vhodná i pro rodiny s malými dětmi,
na které najdeme mnoho informací o Národním parku
Thayatal. Kolem cesty jsou rozmístěny tematické panely s informacemi o přírodních zajímavostech národního
parku. Vyhlídková plošina nabízí nezvyklé a nečekané
pohledy na městečko Hardegg, údolí Dyje na české
i rakouské straně, Hardeckou vyhlídku, bývalou celnici
a příhradovou konstrukci historického mostu nad Dyjí
z roku 1885, který spojuje rakouské městečko Hardegg
a obec Čížov.

EINSIEDLERFELSEN
lokality | Thayatal

EINSIEDLERFELSEN
Ve výšce asi 12 m nad údolní nivou se ve skalní stěně nachází tzv. Poustevnická jeskyně. Jde o přirozenou skalní
dutinu v krystalických vápencích, kdysi snad upravenou
jako obytný prostor. Legenda vypráví o rytíři, který táhnul do Svaté země na jednu z křížových výprav a zanechal doma svou milovanou manželku a malého synka.
Když se po mnoha letech rytíř vrátil domů, spatřil svou
ženu na břehu řeky v objetí s mladým jinochem. Zmocnil
se ho hněv a oba proklál mečem. Umírající žena mu už
jen stačila říci, že právě zavraždil svého jediného syna.
Zoufalý rytíř odešel z domu a zbytek svého života strávil
v tichém rozjímání jako poustevník právě v těchto místech, kde se stále ozývá konejšivá píseň tekoucí vody
a šum hustého lesa.

ÜBERSTIEG
lokality | Thayatal

ÜBERSTIEG
Überstieg nabízí jedinečný výhled na srdce obou národních parků − rakouský Umlaufberg a Ostroh na moravské
straně. Ze šíje Überstiegu si můžeme velice zřetelně uvědomit sílu řeky Dyje, která v údolí vykroužila zahloubené
meandry. Skalní šíji tvoří v tomto místě poměrně odolné
horniny, které zatím nedovolily řece Dyji si cestu zkrátit
prolomením úzkého skalního hrdla. Proto se řeka od šíje
odklání a v dlouhém meandru obtéká rakouský ostroh
Umlauf, aby se vrátila na druhou stranu úzké šíje. V okolí
vyhlídky Überstieg nalezneme teplomilnou vegetaci na
extrémně suchém skalnatém stanovišti. Můžeme se zde
potkat s ještěrkou zelenou či užovkou stromovou.

HRAD KAJA
lokality | Thayatal

HRAD KAJA
Mezi obcí Merkersdorf a údolím Dyje se v malebné krajině nachází zřícenina gotického hradu Kaja (Chýje), který
více než osm staletí střeží středověkou stezku vedoucí
k brodu na řece Dyji. Zřícenina hradu byla v letech 1968–
1980 opravena a otevřena pro veřejnost. Pohled z hradu
nám nabídne nečekané a úchvatné scenérie zalesněných
svahů v údolí potoka Kajabachu. Zachovalá hranolová
věž a více než padesát metrů hluboká hradní studna
patří k pozoruhodnostem této památky. Nádvoří hradu
zdobí staletá lípa, jejíž stín láká k odpočinku. V objektech můžeme navštívit tematické expozice věnované
především historii této památky. Je možné prohlédnout
si též palác, kašnu, zbrojnici, rytířský sál, kapli a žalář.
Hrad obývají kolonie několika druhů netopýrů.

HEILIGER STEIN
lokality | Thayatal

HEILIGER STEIN
Toto pozoruhodné místo se nachází mimo národní park,
poblíž vesnice Mitterretzbach. Na blízkém Manhartsbergu je též vyznačena hranice mezi Weinviertelem
a Waldviertelem. V polovině devadesátých let 20. století byly z peněz EU opraveny základy chrámu, který byl
v roce 1785 zbořen na základě ediktu císaře Josefa II.
Díky dotaci EU byla v té době zbudována i vyhlídková
plošina kolem základů kostela. Z této krásné vyhlídky
si můžeme vychutnat nádherný výhled na okolí Retzu,
údolí Pulkau a jihozápadní kout Moravy mezi obcemi
Hnanice a Šatov. Místo odedávna přitahuje pozornost
lidí i díky řadě podivných oblých nepůvodních kamenů,
v jejichž blízkosti leží Svatý kámen, v němž zejí záhadné
miskovité otvory. V sezóně je zde v provozu stánek s občerstvením provozovaný Vinařským sdružením a Spolkem obnovy vesnice Ober- a Mitterretzbach.
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