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Ledovec
Ledovce vznikají tam, kde letní teploty
nestac̆í, aby se sníh, kterỳ napadal v zimĕ,
opĕt rozpustil. Tak se po léta na sebe
ukládají nerozpus̆tĕné vrstvy snĕhu, které
se zmĕní na firn a s rostoucím tlakem se
zpevní na led. Ledovcový led tudíz̆ není
nehybné tuhé tĕleso, nýbrz̆ tec̆e následkem
zemské tíz̆e jako nepoddajná hmota do
údolí. Kdyz̆ pr̆etéká pr̆es terénní pr̆evýs̆ení,
vznikají tahové síly a napĕtí, které vyvolají
vznik trhlin.

180 km2
Takr̆ka 180 km2
Národního parku –
skoro 10 procent jeho
plochy – dnes pokrývá
ledovcový led.

Poklady ledovcových pohoří
Ac̆koli ledovce v Alpách ustupují jiz̆ uz̆ po
desítiletí, nabízejí dodnes Vysoké Taury
působivé poklady ledovcového pohor̆í:
jako napr̆íklad ledovec Pasterze, který je
dlouhý 9 metrů a zaujímá plochu takr̆ka
19 kilometrů c̆tverec̆ních a je nejvĕts̆í
jednotlivý ledovec v Rakousku, nebo
grandiózní masív Großvenedigeru, který
je opancér̆ovaný ledem nejvĕts̆ích souvislých ledovcových ploch Východních Alp.

Okno do Taur
"Okno do Taur" je z geologického
hlediska naprostá senzace: nejvys̆s̆í
hory pohor̆í Vysoké Taury (Hohe Tauern)
jsou vytvor̆eny z vrstev hornin které
se v Alpách bĕz̆nĕ nacházejí jen v
nejhloubĕjs̆ích polohách. Navíc se
uprostr̆ed tohoto"geologického okna"
nacházejí c̆tyr̆i masívní jádra z ruly.
Tato jádra vznikla z tekutého magmatu
a dnes tvor̆í tak slavné vrcholy jako je
Großvenediger nebo Hoher Sonnblick.
Po ohni potom pr̆is̆la ve Vysokých
Taurách dals̆í tvor̆ivá síla v podobĕ ledu,
alpské ledovce totiz̆ mĕly v ledových
dobách daleko vĕts̆í rozlohu nez̆ je tomu
dnes. Vytvarovaly tak údolí, která mĕla
původnĕ formu ve tvaru písmene V do
dnes̆ní podoby údolí ve tvaru U.

Klenoty přírody

279
pr̆írodních horských
potoků se r̆ítí v
Národním parku jako
tepny z̆ivota krajiny
z vysokých hor do
údolí.

Po dalekosáhlém ústupu ledu vzniklo
v ledovcových kotlích ve Vysokých
Taurách kolem 150 horských jezírek,
která se podobají klenotům. Tato
nedotc̆ená jezírka zdobí krajinu a jako
vrata ledovců napájejí prameny stovek
horských potoků. Potoky se r̆ítí,
pr̆edevs̆ím v průbĕhu tání snĕhu a ledu
s mohutnou silou do údolí, pr̆ic̆emz̆ na
strmých stupních vznikají grandiózní
vodopády: Krimmelské vodopády, které
se mohou pochlubit celkovou výs̆kou
pádu 380 metrů, jsou nejvys̆s̆í v Evropĕ!

Naše
už trvá

rušná doba
miliony let...

Krajina se mění
Tam, kde ledovce ustoupily, vzniká nová,
rychle se mĕnící krajina: nejprve
charakterizují obraz krajiny morény, které
byly navrs̆eny pohybem ledovcové suti, ale
jiz̆ brzy se objevují průkopníci svĕta rostlin
a zac̆ínají opĕt osídlovat tento zdánlivĕ
nevlídný a nehostinný z̆ivotní prostor.

Extrémní poloha
Ve Vysokých Taurách se i navzdory
tvrdým z̆ivotním podmínkám
vyskytuje velké mnoz̆ství typů
biotopů, jaké nemají v Rakousku
nikde obdoby. Mnohé z nich patr̆í
k druhovĕ nejbohats̆ím v alpském
prostoru - jako napr̆íklad pestré
louky na strmých svazích hor.

Naše

divoká krajina
je

nezkrocená

Naše

záře

pochází z jedinečnosti
Tvrdý život

Z Arktidy, tundra
a tajga
Divoká původní krajina a kultivovaná krajina horských sedláků. Tak lze charakterizovat obĕ rozdílné a protikladné tvár̆e Národního parku Vysoké Taury.
Chránĕná oblast se táhne pr̆es rozsáhlé, původní alpské oblasti, jako jsou
ledovce, skalní stĕny, louky stejnĕ jako pr̆es po staletí pec̆livĕ a pracnĕ
obdĕlávané horské pastviny.

1986
V roce 1986 byl v Národním parku
zahájen program opĕtného zdomácnĕní supa bradatého. Také
kozoroz̆ec a prvotní druh pstruha
zde nas̆li své refugium.

Kdyz̆ pr̆ed pr̆ibliz̆nĕ 12 000 lety skonc̆ila poslední doba ledová,
byly Vysoké Taury neobydlenými pustinami, kde se nacházely jen
skály a sut’. Jen nesmĕle se v tomto novém z̆ivotním prostr̆edí
objevovala zvír̆ata a kvĕtiny - vyskytovaly se tu pr̆edevs̆ím druhy
ze studených stepí centrální Asie, z území Arktidy a ze sibir̆ské
tundry.
Nejprve se jim dar̆ilo v údolních polohách a kdyz̆ opĕt vzrostly
teploty, rozs̆ir̆ovaly se i do vys̆s̆ích poloh az̆ k ustupujícím
ledovcům vysoko v horských oblastech, kde se dnes v srdci
Národního parku na hranicích existence jakéhokoliv z̆ivota
nacházejí obdivuhodná spolec̆enství.
Do údolí se opĕt vrátily lesy - smrky z Balkánu, modr̆íny a
limby z asijské tajgy. Vznikaly tak pomalu vegetac̆ní stupnĕ,
které jsou pro Alpy tak typické. Procházku z údolí nahoru k
vrcholům hor lze srovnat s cestou do Arktidy, dlouhou 4000 km.

Tr̆etina vs̆ech druhů rostlin a kolem 10 000 druhů zvír̆at, které se
vyskytují v Rakousku, dnes z̆ije v Národním parku Vysoké Taury.
Osm mĕsíců v roce zde panuje nejhlubs̆í zima, jaro a podzim
takr̆ka chybí. Vysokohors̆tí z̆ivoc̆ichové musí být specialisté ve
zvládání stresových situací. Mnozí z nich se tĕmto tvrdým z̆ivotním podmínkám pr̆izpůsobili jak stavbou tĕla a fyziologií, tak
chováním. Jen tak mohou zdejs̆í tvrdé podmínky pr̆ez̆ít. Vyhnutí
do jiných z̆ivotních prostor nepr̆ichází v úvahu.

Životní síla

Ovs̆em v letních mĕsících vyzar̆ují Vysoké Taury neuvĕr̆itelnou
z̆ivotní sílu. Nesc̆etné kvĕtiny vyhánĕjí pr̆ekrásnĕ zbarvené
kvĕty a svým intenzívními vonnými látkami pr̆itahují hmyz k opylování. Na horských loukách se rozprostírají tr̆pytivá mor̆e
kvĕtin. Zivoc̆is̆né druhy, jako napr̆íklad kur snĕz̆ný, se slétají na
tokanis̆tích, na kamenných plotnách lze vidĕt svis̆tĕ horského,
jak se vyhr̆ívá na sluníc̆ku, a krkavci pr̆edvádĕjí vyloz̆enĕ
umĕlecké lety. Flora a fauna se prezentují v celé
své nádher̆e a vitalitĕ. Skoro se zdá, jakoby
pr̆íroda cítila, jak krátká je její "doba výsluní". Proto jsou procházky a vysokohorské
túry v letních Vysokých Taurách prvotr̆ídním
pr̆írodním záz̆itkem. Orel skalní, kozoroz̆ec,
sup bradatý protĕz̆ alpská, arnika a velké
mnoz̆ství orchidejí, prastaré druhy limby, sukovité modr̆íny a celá r̆ada dals̆ích – zkrátka vs̆e s
touto nádhernou krajinou nádhernĕ harmonuje.

Návštěvnická centra
a tématické stezky

Nas̆e návs̆tĕvnická a informac̆ní
centra jsou ideálním východiskem pro objevné cesty v
Národním parku. Návs̆tĕvníkům
jsou zde k dispozici moderní,
interaktivní trvalé expozice,
atraktivní výstavy stejnĕ jako
odbornĕ vys̆kolení spolupracovníci, kter̆í se starají o
jednotlivé oblasti. Nas̆e zar̆ízení
Národních parků, jako Národní

oblast. Nabídka je tak bohatá a
rozmanitá, z̆e nezůstane z̆ádné
pr̆ání nesplnĕno: vyhlídkové
trasy smĕr̆ují k nejvys̆s̆ím vodopádům jako jsou Krimmelské
vodopády, ledovcové stezky k
nejvĕts̆ím ledovcům jako
Pasterze nebo lesní nauc̆né
park „Tauernwelten“ v Mitterstezky vedou pr̆es nádherné,
sillu, „Bios“ v Mallnitz nebo
okouzlující horské lesy jako je
„Haus des Wassers“ v St. Jakobu ráj na zemi “Zedlacher Paradies“.
patr̆í k nejmodernĕjs̆ím v Evropĕ. Podél cest c̆ekají tajemství
pr̆írody, která jsou napínavĕ a
Jestliz̆e se c̆lovĕk nadchne pro
informativnĕ pr̆ipravena.
aktivní proz̆ití pr̆írody v
Aby byla nabídka dokonalá, je
Národním parku, můz̆e si vybrat doplnĕna doprovodnou, bohatĕ
z c̆etných tématických stezek,
ilustrovanou literaturou a na
které mu umoz̆ní poznat opravdu c̆etných tématických stezkách jsou
důkladnĕ celou chránĕnou
por̆ádány odbornĕ vedené výlety.

Financováno z prostr̆edků Národního parku a spolkového ministerstva
pro zemĕdĕlství, lesnictví, ochranu z̆ivotního prostr̆edí a vodní
hospodár̆ství a spolkovými zemĕmi Korutany, Salcbursko a Tyrolsko.

Historie

Partnerství

V roce 1872 byl zaloz̆en ve
Spojených státech Národní park
Yellowstone, který byl v té dobĕ
prvním Národním parkem na
svĕtĕ. Mys̆lenka dostat nádherné pr̆írodní krajiny s velkým
národním významem pod státní
ochranu a otevr̆ít je lidem „pro
radost a povznesení“, se zac̆ala
na celém svĕtĕ s̆ír̆it a prosazovat.
Do dnes̆ní doby vzniklo více nez̆
3.000 Národních parků, mezi nimi
napr̆íklad slavné chránĕné oblasti
jako je Serengeti, Galapágy nebo
Mount Everest.

Národní park Vysoké Taury byl
zr̆ízen v roce 1981 a stal se tak
prvním rakouským Národním
parkem. Bĕhem následujících
desítiletí se Národní park –
který patr̆í tr̆em spolkovým
zemím Korutanům, Salcbursku
a Tyrolsku – stal nejvĕts̆í
chránĕnou oblastí str̆ední
Evropy. Jeho plocha zaujímá
více nez̆ 1.800 kilometrů
c̆tverec̆ních.

Národní park Vysoké Taury se
nachází takr̆ka výluc̆nĕ na
soukromých pozemcích, coz̆ je
v pr̆ípadĕ chránĕné oblasti pr̆i
takové obrovské rozloze
jedinec̆ným jevem na celém
svĕtĕ. Vývoj Národního parku
se proto vz̆dy odehrával ve
znamení dobrých partnerských
vztahů. Tato cesta otevr̆ela
Národnímu parku v roce 2001
cestu k získání „Mezinárodního
uznání“ podle kritérií Svĕtové
unie ochrany pr̆írody „IUCN“.

35 % horských
pastvin

třítisícovek

Ochrana kulturní krajiny je souc̆ástí
filozofie ochranár̆ ů. Druhovĕ bohaté
louky na strmých svazích hor ve
velkých výs̆kách a horské pastviny
jsou nesmírnĕ cenné, v celých
Alpách jsou vs̆ak ohroz̆ené a mizí
stále víc. Ovs̆em v Národním parku
tomu tak není.

Naše
vysoký 3.798 metrů, c̆ní více nez̆
300 vrcholů nad 3.000 metrů do
nebe.

Kolébka alpinismu

Myšlenka

panorama
je moře

Vysoké Taury jsou str̆echou
Rakouska. Kromĕ nejvys̆s̆í hory
nas̆í zemĕ Großglockneru, ktery̆ je
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Prožívání přírody

Parková zařízení

Ve Vysokých Taurách se nachází kolébka horolezectví: uz̆ v
roce 1761 bylo dosaz̆eno vrcholu hory Ankogel, která je vysoká
3.251 metrů. Byl to první alpský vrchol pokrytý ledovcem. Dnes
mohou horolezci, pr̆ednostnĕ v doprovodu státnĕ zkous̆eného
horského vůdce nebo lyz̆ar̆ského průvodce z oblasti Národního
parku vys̆plhat po c̆etných stezkách ve skalách a ledu do svĕta
velikánů.

Pro povznesení člověka
Zázraky pr̆írody v Národním parku se otvírají pr̆átelům hor
pr̆edevs̆ím na stovkách kilometrů turistických znac̆ených tras od rozjímavých a poklidných cest v údolích az̆ k vysokohorským
trekingovým stezkám. Obzvlás̆tĕ silný a nezapomenutelný
pr̆írodní záz̆itek Vás oc̆ekává, jestliz̆e se svĕr̆íte programu, který
byl sestaven pro návs̆tĕvníky Národního parku. K dispozici Vám
bude tým specielnĕ vys̆kolených pracovníků Národního parku.

kultura

je určována námi
Země z rukou sedláků
Jiz̆ 5.000 let z̆ije c̆lovĕk trvale v údolích
pohor̆í Vysoké Taury. Kdysi ho sem
pr̆ivedlo hledání rud. V průbĕhu mnoha
století vznikly vysoko v horách nad
hranicí lesů rozsáhlé pastviny – na kterých
se pásla domácí zvír̆ata a které byly
pec̆livĕ os̆etr̆ovány pilnými sedláky.
Jednou ze zvlás̆tností Národního parku
Vysoké Taury je, z̆e v chránĕné oblasti
lez̆í nejen c̆istĕ pr̆írodní krajina, ale také
kulturní krajina, vytvor̆ená sedláky.

všemi společně
Výjimec̆ná rozmanitost druhů zvír̆at a
rostlin stejnĕ jako velké mnoz̆ství profánních a sakrálních klenotů sedláckého
z̆ivota jsou výsledkem této dlouhodobĕ
trvající symbiózy mezi divokou pr̆írodou
a kulturní krajinou. Vnĕjs̆í zóna Národního
parku je eldorádem pro pr̆íjemné a pr̆ímo
poz̆itkár̆ské výlety uprostr̆ed krajiny,
které byl c̆lovĕk i navzdory ves̆keré
namahavé práci vz̆dy pr̆átelsky naklonĕn,
a kterou vz̆dy potr̆eboval k pr̆ez̆ití.
Pastviny na strmých loukách v plné
nádher̆e kvĕtů, silná a zdravá domácí
zvír̆ata, chutné a lahodné produkty z

pastvin, salas̆e a kaplic̆ky, průzrac̆ný
vzduch a naprostá odlouc̆enost
zprostr̆edkovávají archaický obraz
krajiny, ve které se vyplatí tros̆ku
pobýt.

