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Dunajské luhy – skvostná príroda pred bránami Viedne 
 
Medzi Viedňou a Bratislavou sa rozprestiera jedinečná lužná krajina. Vzácne prírodné 
skvosty sú na danom území chránené od roku 1996 formou národného parku. 
 
Jedničnosť Národného parku Donau-Auen spočíva v bohatom výskyte biotopov, ktoré 
vznikali vďaka častým poklesom a vzostupom vodnej hladiny v tomto území, t.j. dynamiky 
voľného toku Dunaja. 
Druhová pestrosť daných dunajských luhov zahŕňa viaceré ohrozené jedince z rastlinnej a 
živočíšnej ríše. Hlavným cieľom národného parku je tieto druhy chrániť a vytvoriť im 
podmienky pre ďalšie rozmnožovanie.  
 
Sprievodcovia prírodou národného parku vás v teréne radi oboznámia s touto rozmanitou 
druhovou pestrosťou! Spolu s nimi sledujte úžasné kolobehy v prírode a naučte sa im 
porozumieť! Objavujte krásy prírody! Ponorte sa do čarovného sveta dunajských luhov! 
  
Zažiť krásne chvíle v prírode si vyžaduje dostatok času. Počítajte s tým, že výlety v 
národnom parku trvajú dve až tri hodiny.   
 
Príroda je často nevyspytateľná. Pri plánovaných výletoch do prírody berte preto do úvahy aj 
premenlivé poveternostné podmienky.  
 
Prosíme vás, berte na vedomie, že výlety s loďou sú pre psov zakázané. Aj vstup na 
Zámocký ostrov (Schlossinsel) v Centre národného parku – zámok ORTH je pre psov 
zakázaný. 
Ak výlet, ktorý ste si objednali, sa nebude môcť v plánovanej forme uskutočniť, napr. pre 
nepriaznivé záplavové podmienky, zlé počasie, búrku, či nepríjemný výskyt komárov, 
budeme sa snažiť ponúknuť vám inú zaujímavú prechádzku. 
 
Výstroj: 
Odporúčame vám, aby ste si prispôsobili oblečenie podľa počasia. Nezabudnite na ochranný 
odev proti dažďu, pevnú obuv, čiapku, tekutiny, ochranu proti komárom i slnku. 
 
Spoločnosť Národný park Donau-Auen GmbH, ako aj sprievodcovia prírodou národného 
parku, nenesú žiadnu zodpovednosť za možné vzniknuté škody na zdraví alebo na majetku.  

 



Objednávky, informácie a poradenstvo 
 
Centrum národného parku – zámok ORTH (schlossORTH Nationalpark-Zentrum) 
Schloss Orth, 2304 Orth/Donau 
Od 21. marca do 30. septembra: denne otvorené od 9.00 – 18.00 hod. 
Od 1. októbra do 1. novembra: denne otvorené od 9.00 – 17.00 hod. 
Od 2. ovembra do 20. marca: zimná uzávera 
Telefonické informácie počas zimnej uzávery: Po až Pia od 9.00 – 13.00 hod. 
Tel. +43(0)2212/3555, Fax +43(0)2212/3450-47 
schlossorth@donauauen.at 
www.donauauen.at 

 
Infocentrum národného parku – zámok Eckartsau (Nationalpark-Infostelle Eckartsau) 
Schloss Eckartsau, 2305 Eckartsau 
Od 1. apríla do 1. novembra: denne otvorené od 10.00 – 18.00 hod.  
Od 2. novembra do 31. marca: zatvorené, telefonické informácie: Po až Pia 8.00 – 16.00 
hod. 
Tel: +43(0)2214/2335, infostelle.donauauen@bundesforste.at 
www.schlosseckartsau.at 

 
Ceny sú platné od 1. januára 2023 do 31.10. 2023. 
 
Radi vám poskytneme informácie o špeciálnych ponukách pre cestovné kancelárie!  
Prehliadky si rezervujete najneskôr 7 dní pred požadovaným termínom. 
Prehliadky sa uskutočňujú aj v anglickom a slovenskom jazyku, podľa želania 
aj v iných cudzích jazykoch. Exkurzie na vode – hlavne v nemeckom jazyku! 
 
Pripravili sme vám širokú ponukovú škálu: 
 
Dunajské luhy - úvodné vstupy  
Spoznávajte Národný park Donau-Auen príjemnou a zaujímavou formou -  
a to najmä v Centre národného parku – v zámku ORTH (schlossORTH Nationalpark-
Zentrum), ktorý je vstupnou bránou do luhov. Získané poznatky vám umocnia 
následne získané zážitky v prírode.  
 
Dunajské luhy – aktívne výlety 
Ponuka zahŕňa aktívne spoznávanie prírody, so zameraním  na vodné i 
suchozemské životné prostredie. 
Spoznávajte okolitú prírodu s veslom v ruke alebo prostredníctvom peších výletov 
lužným pralesom! 
 
Dunajské luhy – dobrodružné výlety 
Je príroda vaším druhým domovom? Nasledovné ponuky sú potom pre vás tie pravé! 
Zaveslujte si na voľne tečúcom Dunaji alebo zažite na vlastnej koži zelenú vodnú 
divočinu plnú dobrodružstiev!  
 
Programy, ktoré sme pre vás pripravili, sú zostavené tak, aby ste so svojou skupinou 
zažili v dunajských luhoch deň plný vzrušenia. Radi vám poradíme aj s tým, ako si 
vhodne skombinovať jednotlivé výlety.  
 
Impressum: 
Vlastník média a vydavateľ: Nationalpark Donau-Auen GmbH, Schloss Orth, 2304 Orth/Donau, Tel. +43(0)2212/3450, e-mail: 
nationalpark@donauauen.at, foto: Antonicek, Christopher, Grabner, Kern, Kovacs, Kracher, Leitner, Madzigon, Neumair, 
Newman, Popp, Sendor-Zeman, stav: december 2022, tlač šetrná k životnému prostrediu, chyby v sadzbe a tlači vyhradené. 



Dunajské luhy - úvodné vstupy  
 
 

Spoznávajte Národný park Donau-Auen príjemnou a zaujímavou formou -  
a to hlavne v Centre národného parku – v zámku ORTH, ktorý je vstupnou bránou 
do luhov. Získané poznatky vám umocnia následné zážitky v prírode.  
 

Ponuky v rámci Centra národného parku – v zámku ORTH a v jeho okolí 
 

Prehliadka areálu Schlossinsel (Zámocký ostrov) 
V bezprostrednej blízkosti zámku Orth sa nachádza priamo v lužnej prírode areál 
plný prekvapení – Schlossinsel. Tu sa počas okružnej prehliadky so sprievodcom 
národného parku zoznámite so zaujímavými zvieratami, ako napr. s európskymi 
korytnačkami močiarnymi, Emys orbicularis, ktoré môžete pozorovať celkom zblízka. 
Okrem toho spoznáte aj plazy žijúce v luhoch, ktoré sa vedia majstrovsky maskovať.  
 

V podvodnej pozorovateľni sa oboznámite s dunajskými rybami bez toho, aby ste sa 
pri tom namočili! Môžete tu obdivovať podvodný prales z lekníc a truskavca 
obyčajného a pritom zároveň aj pozorovať, ako tieto rastliny vypúšťajú malé 
vzduchové bublinky, ktoré sa podobajú malým perličkám! Spoznajte druhovú 
pestrosť rastlín dunajských luhov, od popínavých druhov plamienka a chutného 
chmeľu, po mohutné topole.  
 

Stručný prehľad ponuky: 
 Dĺžka trvania: cca 1,5 hod. 
 Počet osôb: min. 15 osôb 
 Cena: € 9,- za osobu 
 

 
 
 
 



Kombinovaná ponuka: 
 
Prehliadka výstavy DonAUräume v Centre národného parku – zámok ORTH a 
prehliadka areálu Schlossinsel, Nationalpark-Lounge a vyhliadkovej veže 
 
Prehliadka výstavy” DonAUräume” a vonkajšieho areálu zámku Schlossinsel. 
Ak chcete získané prírodovedné poznatky ihneď využiť, nielen pasívne počúvať 
výklad sprievodcov, potom je táto ponuka pre vás ako stvorená. Najprv si osvojíte 
základné poznatky o Národnom parku Donau-Auen na výstave v Centre národného 
parku – zámku ORTH. 
Neskôr sa v malých skupinkách prejdete pod vedením sprievodcov po prírodnom 
areáli Schlossinsel, kde budete pozorovať viaceré druhy zvierat. Vytrénujete si svoj 
zrak, hmat a sluch pri pozorovaní fauny zámockého ostrova a na záver si domov 
odnesiete malú upomienku z tejto exkurzie. 
 
 

 Dĺžka trvania: cca 3 hod. (vrátane prestávok)  
 Počet osôb: min. 15 osôb 
 Cena: € 13,50 za osobu 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
Programy na rieke Dunaj a v luhoch 
 
Výlet po Dunaji: Tschaiken-Tour a prechádzka lužnou krajinou v katastri 
Orth/Donau  
Kto si sám netrúfa veslovať, môže sa v obci Orth/Donau nalodiť na loď Tschaike. 
Toto plavidlo je napodobeninou historickej dunajskej lode. Počas okružnej plavby po 
Dunaji ucítite silu voľne tečúcej rieky, budete sa plaviť popri strmých brehoch a 
štrkovitých plážach. Nakoniec sa poprechádzate aj po dunajských luhoch. Nechajte 
sa prekvapiť druhovou rozmanitosťou bujnej prírody!  Čarovný pocit zažijete, keď 
zaostríte svoj zrak na miniatúrne prírodné objekty a objavíte na nich zaujímavé 
detaily! 
 
Stručný prehľad ponuky: 

Miesto stretnutia: Orth/Donau, parkovisko pri reštaurácii Uferhaus 
Dĺžka trvania: cca 3 hod. 

 Počet osôb: min. 15, max. 26 osôb 
 Cena: € 35,- za osobu 
 
Počas plavby loďou Tschaika si môžete na konzumáciu zakúpiť víno a chlieb! 
 Informujte sa ohľadom tejto ponuky! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aktívne výlety do dunajských luhov 
 
Cieľom týchto ponúk je aktívne objavovanie prírody priamo v jej srdci – pri vode a na súši. 
Pritom sa sami môžete chopiť vesla, alebo si spraviť peší výlet bujnou lužnou krajinou! 
 
Splav na gumových člnoch a prechádzka lužnou krajinou v Orth/Donau 
 
V katastri obce Orth/Donau sa môžete plaviť po vedľajšom dunajskom ramene v 
gumovom člne so sprievodcom (v nemeckom jazyku). Najprv albsolvujete krátky 
kurz veslovania a potom sa s člnom vnoríte do tajomného lužného lesa. Zastavíte sa 
pri bobrích ohryzoch a naučíte sa spoznávať stopy tohto vo dne plachého živočícha. 
Pri optimálnej vodnej hladine objavíte novú štrkovú pláž - miesto zrodu mladého 
lužného lesa. Pri troche šťastia uzriete volavku, rybárika riečneho alebo aj bobra! 
Potom vás zoberie sprievodca na pešiu okružnú túru lužnou krajinou. Táto 
prechádzaka je čarovná v každom ročnom období. Druhová pestrosť rastlín a 
živočíchov je v tomto záplavovom území Dunaja naozaj veľmi bohatá. 
Objavíte tzv. mŕtve drevo, ktoré je v skutočnosti veľmi bohaté na živé organizmy. 
Dynamiku riečneho toku vám priblíži na stromoch viditeľná šedá línia, ktorá tu ostala 
ako svedok výšky posledných záplav. Cestou naďabíte na obojživelníky i hmyz, a 
možno spozorujete aj niektoré druhy vzácnych vtákov a cicavcov.  
 
Stručný prehľad ponuky: 
 Miesto stretnutia: Orth/Donau, parkovisko - reštaurácia Uferhaus 
 Dĺžka trvania: cca 3 hod. 
 Počet osôb: min. 6 osôb 
 Cena: € 250,- za čln (kapacita člna max. 10 osôb) 



Splav v kanoe dunajským ramenom Stopfenreuth 
 
V obci Stopfenreuth môžete splavovať na kanoe so sprievodcom staré dunajské 
rameno. Sprievodca vás najprv zasvätí do základov veslovania, a potom sa budete 
plaviť v pokojnej vode ramena až po jeho sútok s Dunajom (v nemeckom jazyku). 
 
Obec Stopfenreuth sa pokladá za „miesto zrodu“ budúceho národného parku. V 
decembri v roku 1984 sa tu uskutočnilo tzv. povstanie (obsadenie luhov ochranármi) 
na protest proti výstavbe vodnej elektrárne Hainburg. 
 
Pri optimálnej výške vodnej hladiny je voda v ramene priezračná. Počas plavby sa 
dajú pozorovať ryby plávajúce medzi bujnými vodnými porastami a pod leknicami.  
Najväčším zážitkom je pozorovanie európskej korytnačky močiarnej, bobra, rybárika 
riečneho a v náväznosti na ročné obdobie aj vysokej i čiernej zveri v okolitej prírode.  
 
Na sútoku ramena s hlavným tokom Dunaja sa z kanoe vystúpi na breh, odkiaľ sa dá 
pokochať krásnym výhľadom na mesto Hainburg. V horúcom ročnom období je 
možné sa v rieke ovlažiť a na jej brehu pozorovať stopy bobra, hľadať riečne mušle, i 
zaujímavé dunajské okruhliaky. Potom nasleduje plavba v kanoe naspäť do 
východiskového stanovišťa.  
 
Stručný prehľad ponuky: 
 Miesto stretnutia: Stopfenreuth, Infocentrum pri hrádzi (Auen-Informations- 
 Zentrum beim Hochwasserschutzdamm) 
 Dĺžka trvania: cca 3 hod. 
 Počet osôb: min. 9, max. 27 osôb 
 Cena: € 260,- za kanoe (min. 6, max. 9 osôb) 



Prechádzky a pešie túry v Národnom parku Donau-Auen 
 
Cieľom prechádzok i peších túr so sprievodcom prírodou alebo lesíkom národného 
parku je objavovanie nevšedných detailov v prírode. Najlepšími obdobiami pre pešie 
túry sú jarné, jesenné a zimné mesiace. 
 
Vyberte si z nasledovných ponúk: 
 
 
Tématické prechádzky v Lobau 
 
 
Pre oblasť Obere Lobau sú typické tzv. dunajské lesostepi – suché otvorené plochy s 
riedkou vegetáciou. Na jar tu kvitne úžasné spektrum pôvodných druhov orchideí! V 
suchomilných travinno-bylinných porastoch sa vyskytujú aj vzácne druhy hmyzu, ako 
je napr. modlivka zelená.  
Na jeseň tu hýria farbami pestré plody trnky a dráča. V danej oblasti sa konajú aj 
tématické výlety pre milovníkov histórie.  
Trasy prechádzok sú dlhé dva až päť kilometrov a sprevádzať vás na nich budú 
viedenskí lesníci (v nemeckom jazyku).  
 
 
Stručný prehľad ponuky: 
Pešie túry so sprievodcom po viedenskom území národného parku 
 Miesto stretnutia: Dom národného parku v Lobau (nationalparkhaus wien-lobAU) 

 Dĺžka trvania: cca. 3 hod. 
Skupiny do 12 osôb: paušál € 174,- 
Skupiny od 13 osôb: € 14,50 za osobu 

 
Objednávka túry najneskôr týždeň pred vytipovaným termínom. 
 
 
Registrácia: 
Dom národného parku v Lobau (nationalparkhaus wien-lobAU) 
MA 49 – Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien 
Dechantweg 8, 1220 Wien 
Tel. +43(0)1/4000-49495, Fax +43(0)1/4000-49500 
nh@ma49.wien.gv.at 
www.nph-lobau.wien.at 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Pešie túry v dunajských luhoch v Dolnom Rakúsku s individuálnymi 
východiskovými bodmi 
 
 Dĺžka trvania: cca 3 až 3,5 hod. (trasa dlhá 2 až 8 km) 
 Cena: € 175, – (platí pre max. 20 osôb) 
 
 
Pešie výlety v okolí: Schönau, Orth/Donau, Eckartsau, Stopfenreuth, Hainburg, Maria 
Ellend – Haslau je treba dopredu objednať v Centre národného parku – zámok 
ORTH (schlossORTH Nationalpark-Zentrum)! 
 
 
Objednávky, informácie, poradenstvo: 
 
Centrum národného parku – zámok ORTH (schlossORTH Nationalpark-Zentrum) 
Schloss Orth, 2304 Orth/Donau 
Od 21. marca do 30. septembra: denne otvorené od 9.00 – 18.00 hod. 
Od 1. októbra do 1. novembra: denne otvorené od 9.00 – 17.00 hod. 
Od 2. novembra do 20. marca: zimná uzávera 
Telefonické informácie počas zimnej uzávery: Po až Pia od 9.00 – 13.00 hod. 
Tel. +43(0)2212/3555, Fax +43(0)2212/3450-47 
schlossorth@donauauen.at 
www.donauauen.at  
 
Infocentrum národného parku – zámok Eckartsau (Nationalpark-Infostelle Eckartsau) 
Schloss Eckartsau, 2305 Eckartsau 
Od 1. apríla do 1. novembra: denne otvorené od 10.00 – 18.00 hod.  
Od 2. novembra do 31. marca: zatvorené, telefonické informácie: Po až Pia 8.00 – 
16.00 hod. 
Tel. +43(0)2214/2335 
infostelle.donauauen@bundesforste.at 
www.schlosseckartsau.at 

 
 



Dunajské luhy – dobrodružné výlety 
 
 
Ak je príroda vaším druhým domovom, potom sú nasledovné ponuky pre vás ako 
stvorené! 
Zaveslujte si po voľne tečúcom Dunaji alebo zažite dobrodružstvo v zelenej vodnej 
divočine na vlastnej koži!  
 
„Rieka – kopec– lužný les“– Dunajský kombinovaný výlet z Hainburgu 
 
Ste pripravení zažiť dobrodružstvo? Zraz sa uskutoční v prístavisku Hainburg. 
Sprievodca národného parku vás tu najprv privíta a potom nasleduje krátky kurz 
veslovania. 
Splav v gumových člnoch vedie popod hradnú zrúcaninu Rötelstein. V tomto bode 
získate informácie o renaturačných projektoch týkajúcich sa Dunaja i jeho brehov, 
ktoré sa realizujú na území národného parku. Na sútoku riek Morava a Dunaj, s 
krásnym výhľadom na hradnú ruinu Devín na území Slovenska, sú aktuálne ďalšie 
dve témy – horská rieka (Dunaj) a nížinná rieka (Morava). Splav ďalej pokračuje až 
po stanovište Jägerhaussiedlung (horáreň). 
Ďalej sa pokračuje pešou túrou späť do východiskového bodu – Hainburg cez skalné 
bralo Rötelsteinfelsen a proti prúdu pozdĺž dunajského pobrežia. Túra „Kopec-rieka-
lužný les“ je výborným kombinovaným výletom s prínosom nových pohľadov na 
Národný park Donau-Auen. 
 
Stručný prehľad ponuky: 
 Dĺžka trvania: cca 4 hod. 
 Počet osôb: min. 6, max. 10 osôb na čln, veková hranica od 15 rokov 
 Cena: € 275,- za čln 
 
Príjazd verejnými dopravnými prostriedkami: vlak Schnellbahn S 7 – zastávka: 
železničná stanica Hainburg – dobre prístupná 
 
 
„Dunajské dobrodružstvo“ – na gumových člnoch zo Schönau do Orth/Donau 
 
Plavbou v mohutnom prúde rieky - popri strmých dunajských brehoch, štrkových 
plážach a riečnych lodiach - zažijete v gumových člnoch so sprievodcami 
dobrodružstvo priameho kontaktu s prírodou. Každým ponorením vesla do vody 
pocítite silu tečúceho prúdu.  
Slastný oddych na štrkovej pláži, vôňa Dunaja, pozorovanie lužného lesa a bujnej 
vegetácie, objavovanie skrytej fauny – to je ten pravý pôžitok, ktorým vás rieka 
obohatí!  
Zraz je v Orth/Donau pri reštaurácii Uferhaus. Vašej skupiny sa ujmú 
sprievodcovia národného parku a vlastným autobusom sa presuniete do obce 
Schönau.  
Tam vás sprievodcovia rozdelia do jednotlivých člnov a nasleduje krátky kurz 
veslovania po vedľajšom dunajskom ramene. Dobrodružstvo začína plavbou po 
voľnej rieke, keď váš čln uchytí prúd. Počas plavby sa dozviete o jedinečných 
projektoch národného parku zameraných na prepojenie vedľajších dunajských 
ramien s hlavným tokom, ako aj o živočíchoch, ktoré z týchto projektov profitujú. 
Cieľom splavu je východiskový bod túry v Orth/Donau. Je to nezabudnuteľný zážitok! 



 
Stručný prehľad ponuky: 
 Dĺžka trvania: cca 3 hod. 
 Počet osôb: min. 6, max. 10 osôb na čln, veková hranica 15 rokov 
 Cena: € 250,– za čln 
 
Na tento výlet musíte mať k dispozícii vlastný autobus! 
 

Dunajské luhy – dobrodružné výlety – len v nemeckom jazyku! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prehľadná mapa Národného parku Donau-Auen 
 
 
 

 
 
 
Región ako cieľ 
 
Národný park Donau-Auen je obkolesený kultúrnymi a historickými pamiatkami, či 
regiónmi pre labužníkov, ako sú napr. zámky Eckartsau a Schloss Hof, Marchegg – 
mesto bocianov, stredoveké mesto Hainburg a Archeologický park Carnuntum. Tieto 
zaujímavé pamiatky ležia v bezprostrednej blízkosti národného parku, tak ako aj 
priľahlé regióny Marchfeld a Römerland Carnuntum. 
 
Vášmu príjemnému pobytu v tomto regióne vlastne nič nestojí v ceste! 
  
 
Bližšie informácie a objednávky: 
 
Donau Niederösterreich  
Regionalbüro Römerland Carnuntum - Marchfeld 
Tel. +43(0)2163/3555 10, Fax DW 12 
carnuntum-marchfeld@donau.com 
www.carnuntum-marchfeld.com 
 



 
 
 

Nationalpark Donau-Auen GmbH 
 

2304 Orth/Donau, Schloss Orth 
Tel. + 43 (0) 2212/3450, Fax DW 17 

e-mail: nationalpark@donauauen.at 
www.donauauen.at 

 
 
 
 
 
 
 


