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SPOLEČNÝM SMĚREM 
                        IN DER GEMEINSAMEN RICHTUNG 

 
 

 

odborná konference u příležitosti 20. výročí vzniku Národního 
parku Thayatal a 30. výročí vzniku Národního parku Podyjí 

 

19. - 21. října 2021 

Hnanice, Hotel Vinice Hnanice a Hotel Happy Star  

 

Výsledky a další směřování ochrany přírody v Podyjí  

Oba národní parky na Dyji (český i rakouský) slaví významné jubileum. Je důležité se 

ohlédnout a zamyslet nad úspěchy i problémy péče o přírodu a krajinu. 20 let přeshraniční 

spolupráce též ukazuje, že rozdíly v přístupech nemusí vést ke konfliktům, ale ke 

vzájemnému obohacení. 

 
Přihlášky do 27. srpna 2021 zde. 

Poplatek 500 Kč (20 EUR). Peníze budou použity na uhrazení výdajů, které nejsou součástí 

projektu. Počet účastníků je omezen. Jazykem konference je čeština a němčina se simultánním 

překladem 

kontakt: David Grossmann – grossmann@nppodyji.cz 

Konference je financována z projektu Přeshraniční konference k výročí vyhlášení národních parků (KPF-02-

202) v rámci programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 

 

 

https://www.nppodyji.cz/spolecnymsmerem
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Program: 

úterý 19. října 2021  

19:00 opening ceremony (fakultativní exkurze před oficiálním programem) 

středa 20. října 2021  

8:30 plenární úvod 

8:50–9:05 Podyjí/Thayatal jako součást evropského přírodního dědictví (L. Miko) 

9:05–9:55 Aktuální dlouhodobé strategie péče o národní parky Podyjí a Thayatal 

(L. Reiterová, Ch. Milek)  

 

9:55–10:15 coffee break 

 

10:15–10:45 Do jaké míry je vývoj v Thayatalu odrazem vývoje v ochraně přírody v 

Rakousku? (T. Wrbka) 

10:45–11:35 Jak se změnila příroda i krajina v Podyjí/Thayatalu za 30/20 let pod správou 

Správ a vztah lidí k ní (M. Škorpík, Ch. Übl) 

 

11:35–12:35 poster session 

 

12:35–14:20 oběd a přesun do sekcí 

 

14:20–17:40 Paralelní jednání v sekcích:  

1. VODA 

14:20–15:05 Jak vrátit vodu krajině? (J. Hruška)  

15:05–15:50 Kudy teče půda? (Pöppl)  

15:50–16:10 přestávka na kávu 
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16:10–16:55 Rybí obsádka a distribuce mrtvého dřeva v řece po ↗MZQ (J. Musil) 

16:55–17:40 Rybolov v divočině (A. Kranz, L. Poledník)  

 

2. ZEMĚ 

14:20–15:05 Příroda se chrání sama (P. Unar)  

15:05–15:50 Zvěř v lesích – škodí, nebo pečuje? (A. Triebelnig, Varcik)  

15:50–16:10 přestávka na kávu 

16:10–16:55 Co nás naučili předkové? (R. Hédl)  

16:55–17:40 Světlé lesy – cenné dědictví (R. Stejskal, J. Ponikelský)  

 

3. LIDÉ 

14:20–15:05 To jsou k nám hosti! (J. Kos)  

15:05–15:50 Příroda jako učitelka (C. Waitzbauer)  

15:50–16:10 přestávka na kávu 

16:10–16:55 Zamyšlení historika k overturismu (K. Stibral) 

16:55–17:40 Tady jsme doma (Obce a občanská sdružení z regionu NP Podyjí)  

(3x10 min., obec Lesná, sdružení Popice Charlese Sealsfielda, obec Hnanice) 

 

18:00–18:30 Plenární závěr 

19:30–23:00 Slavnostní večer a fakultativní večerní setkání na Státním zámku Vranov 

nad Dyjí 

Čtvrtek 21. října 2021 

9:00–15:00 Terénní exkurze a odjezd 

(Změna programu vyhrazena) 
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Prezentace výsledků a příspěvky: 

V rámci programu budou prezentovány přednášky zvaných specialistů a odborníků na daná témata a 

problematiky. Ostatní příspěvky je možné prezentovat formou posterů. Abstrakty příspěvků budou 

publikovány ve sborníku Thayensia. Místo abstraktu lze publikovat výsledky formou odborného článku 

tamtéž.  

Název a abstrakt přihlašovaného příspěvku je nutno zaslat společně s přihláškou na konferenci. 

Abstrakt o max. 3000 znacích zasílejte v českém nebo německém jazyce. Rukopis odborného 

článku je nutno zaslat do 31. 8. 2021. Pokyny pro autory zde. 
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https://www.nppodyji.cz/uploads/Pokyny_Thayensia.pdf

