
Ochrana přírody v Dolním Rakousku – podklady: 

 
Rakousko: 67.000 druhů rostlin a živočichů, 500 typů biotopů, 5566 předmětů ochrany podle 

Červených knih a směrnic EU pro ochranu přírody. 

Relevantní pro Dolní Rakousko: 964 druhů a biotopů, 188 předmětů zvláštní ochrany 

 

Legislativa: 

Dolnorakouský zákon o ochraně přírody z r. 2000 s vyhláškami: Vyhláška o přírodních chráněných 

územích, evropsky významných lokalitách, přírodních parcích, chráněných krajinných oblastech, 

rozhodnutí o přírodních památkách, dolnorakouská vyhláška o ochraně druhů 

Dolnorakouský zákon o národních parcích s vyhláškami 

Dolnorakouský zákon o biosférickém parku Vídeňský les 

Další: Zákon o ochraně jeskyň, DR zákon o myslivosti, DR zákon o rybolovu, DR zákon o poplatcích za 

povrchovou těžbu, DR zákon o ručení za ekologické škody, DR zákon o územním plánování. 

 

Síť chráněných oblastí (je zde překrývání): 

 

Evropsky významné lokality 

Natura 2000 je síť více než 26.000 chráněných území v EU a jádro evropské politiky ochrany přírody. 

Právní podklad: na úrovni EU směrnice o ochraně stanovišť a o ochraně volně žijících ptáků, § 9 a 10 

DR zákona o ochraně přírody z r. 2000 a vyhlášky o evropsky významných lokalitách. 

Dolní Rakousko: 20 území podle směrnice o habitatech, 16 území podle směrnice o ptácích, cca. 23% 

plochy spolkové země 

 

Přírodní rezervace 

Slouží k zachování co nejpůvodnějších biotopů a biotopů zvláštního biologického významu (např. 

stanoviště vzácných druhů rostlin a živočichů). Zásadně jsou zakázány jakékoliv zásahy, vstup je 

dovolen jen po vymezených cestách. (zvláštní pravidla užívání) 

Právní podklad: § 11 DR zákona o ochraně přírody 2000 a vyhlášky o přírodních rezervacích. 

Dolní Rakousko: 71 přírodní rezervace – 14.500 ha (0,75% plochy spolkové země) 

 

Přírodní památky a jeskyně 

Přírodní památky se vyznačují jedinečností, vzácností nebo zvláštním doprovodem. Např. propasti, 

stromy, zkameněliny apod. 

Dolní Rakousko: více než 250 plošných přírodních památek, nesčetné bodové (např. jednotlivé 

stromy) 

Jeskyně mohou být chráněny také na základě svého biologického významu. 

 

Přírodní parky 

Přírodní parky jsou charakteristické krajiny s bohatými přírodními a kulturními hodnotami. Mají 

přibližovat přírodu obyvatelstvu. 

Čtyři pilíře: vzdělávání, rekreace, ochrana přírody a regionální rozvoj  

Právní podklad: § 13 DR zákona o ochraně přírody 2000 a vyhláška o přírodních parcích. 

Dolní Rakousko: 23 přírodních parků, cca. 2,9% plochy spolkové země 

 



Chráněné krajinné oblasti 

Slouží k zachování charakteristicky utvářených kulturních krajin a zdravého přírodního prostředí pro 

člověka.  

Právní podklad: § 8 DR zákona o ochraně přírody 2000 a vyhlášky o CHKO. 

 

Divočina Dürrenstein 

V Dolním Rakousku, zatím jediná divočina v Rakousku s největším zbytkem pralesa ve střední 

Evropě. 

35 km2, od r. 2003 ji IUCN (International Union für Conservation of Nature) uznala za chráněné území 

kategorie I. 

 

Národní parky 

Národní parky jsou podle IUCN chráněná území kategorie II  

Těžiště: výzkum, vzdělávání, zážitek přírody 

Dolní Rakousko: 2 národní parky: Donauauen – Dunajské nivy  a Thayatal – Podyjí (Rakousko: 6) 

 

Biosférický park 

Mezinárodní ocenění, program UNESCO „Člověk a biosféra“ 

Ochrana biologické rozmanitosti, hospodářský a sociální rozvoj, zachování kulturních hodnot. 

Dolní Rakousko (společně s Vídní): biosférický park Wienerwald – Vídeňský les (Rakousko: 8) 

 

Ramsarská oblast 

Mezinárodní úmluva o mokřadech. Nejde o přímou právní ochranu, ale většina těchto oblastí je 

legislativně vyhlášená za chráněné území (např. přírodní rezervace, evropsky významné lokality) 

Dolní Rakousko: 2 ramsarské oblasti: „Nivy Dunaje, Moravy a Dyje“ a „Rybníky, mokřady a říční 

krajiny ve Waldviertlu.“ 

 

Plánovací dokumenty v ochraně přírody NÖ 

Koncepce ochrany přírody, Koncepce ochrany stanovišť a druhů v Dolním Rakousku, plány péče pro 

evropsky významné lokality, Strategie biodiverzity Rakousko 2020+ 

 

Dotační programy 

Rakouský program rozvoje venkova LE 14-20 (ELER – Evropský zemědělský fond), LEADER a ÖPUL – 

Rakouský agrární ekologický program 

LIFE, INTERREG, Dolnorakouský fond pro krajinu. 

 

Péče o chráněná území 

Péče o chráněná území v Dolním Rakousku je organizovaná jako síť  se zapojením již existujících 

celostátních, regionálních a lokálních kompetencí. 

Tento model péče o chráněná území, zahájený v roce 2013, centrálně koordinuje a rozvíjí agentura 

Energie- und Umweltagentur NÖ (eNu) ve spolupráci s odborem ochrany přírody v úřadě 

dolnorakouské zemské vlády. 

 

 

 

 



Kontakty: 

Úřad dolnorakouské zemské vláda, odbor ochrany přírody 

Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Naturschutz 

DIin Brigitta Mirwald 

Landhausplatz 1 

A-3109 St. Pölten 

+43 2742 9005 15278  

brigitta.mirwald@noel.gv.at 

http://www.noe.gv.at/noe/Naturschutz/Naturschutz.html 

 

Agentura pro energie a životní prostředí Dolního Rakouska 

Energie- und Umweltagentur NÖ 

Robert Kraner 

Regionalbüro Zwettl 

Weitraerstraße 20a 

A-3910 Zwettl 

+43 2822 537 69 

robert.kraner@enu.at 

https://www.enu.at/natur 

https://www.naturland-noe.at/ 
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