
 
 

PROGRAM KONFERENCE „SPOLEČNÝM SMĚREM“ 

Úterý 19. 10. 2021 

13:00 – 19:00 registrace účastníků (Hotel Happy Star, Hnanice) 

14:00 – 16:30 fakultativní exkurze okolím Hnanic, max. 5 km (sraz před hotelem) 

16:30 –18:00 prezentace nových tiskových materiálů, pomůcek EVVO, motivačních předmětů (Salonek 2, 

hotelu Happy Star) 

17:00 – 18:00 mimořádné zasedání Rady Národního parku Podyjí (jen pro členy Rady, Velký salonek hotelu 

Happy Star) 

17:30 – 19:00 večeře (hotel Happy Star) 

19:00 – 20:00 slavnostní zahájení (Konferenční sál hotelu Happy Star) 

Středa 20. 10. 2021 

7:00 – 8:30 snídaně 

8:00 –10:20 registrace účastníků 

 

8:30 – 10:00 1. plenární blok přednášek (Konferenční sál hotelu Happy Star) 

8:30 – 8:55 organizační informace 

8:55 – 9:10 Michael Hošek: Podyjí/Thayatal jako součást evropského přírodního dědictví 

9:10 – 10:00 Lenka Reiterová, Christoph Milek: Aktuální dlouhodobé strategie péče o národní parky Podyjí a 

Thayatal  Stručná informace o obsahu strategických dokumentů jednotlivých parků, rozdíly a podobnosti, 

výhody a úskalí přeshraniční spolupráce. 

10:00–10:20 přestávka na kávu 

10:20 – 11:40 2. plenární blok přednášek (Konferenční sál hotelu Happy Star) 

10:20 – 10:50 Thomas Wrbka: Do jaké míry je vývoj v Thayatalu odrazem vývoje v ochraně přírody 

v Rakousku? Porovnání lokálních a celostátních strategií. 

10:50 – 11:40 Christian Übl, Martin Škorpík: Jak se změnila příroda i krajina v Podyjí/Thayatalu za 30/20 let 

pod správou Správ a vztah lidí k ní Bilance změn v krajině a výsledků naší péče, vývoj názorů a přístupů, úskalí, 

která jsme cestou překonávali, včetně ekonomických a přístupu místních a návštěvníků. 

11:40 představení publikace Rozšíření cévnatých rostlin národních parků Podyjí a Thayatal 

/Verbereitung von Gefäßpflanzen in den Nationalparks Podyjí und Thayatal 

11:40 – 12:40 poster session  

 

12:30 – 14:00 oběd a přesun do sekcí (Happy Star) 

14:00 – 17:20 přednášky a diskuse v sekcích (Happy Star a hotel Vinice Hnanice) 

SEKCE I: VODA (Velký salonek hotelu Happy Star) 

14:00 – 14:45 Filip Oulehle: Strom jako zloděj, nebo zachránce vody? Jak souvisí současné odumírání lesů 

(hlavně smrkových) s parametry klimatu? A existují jednoduché metody, které pomohou proti kolapsu 

přírodních cyklů? Můžeme svým přístupem ke krajině a péčí o ni přispět k řešení? 

14:45 – 15:30 Ronald Pöppl: Kudy teče půda? Projekt výzkumu pohybu sedimentů v tocích Národního parku 

Thayatal s ohledem na skutečnost, že všechna voda z okolí teče do národního parku. 

15:30–15:50 přestávka na kávu 

15:50 – 16:35 Jiří Musil: Rybí obsádka a distribuce mrtvého dřeva v řece po zvýšení minimálního 

zůstatkového průtoku Výsledky projektu Dyje 2020: populační biologie a schopnost samoobnovy rybího 

společenstva. Význam mrtvého dřeva pro biotu a jeho mobilita s ohledem na bezpečnost, migrační prostupnost 

řeky. 



 
 

16:35–17:20 Andreas Kranz:  Rybolov v divočině Vliv sportovního rybářství na biotu národního parku. Srovnání 

režimu sportovního rybolovu na české i rakouské straně.  

SEKCE II: ZEMĚ (Konferenční sál hotelu Happy Star) 

14:00 – 14:45 Pavel Unar: Příroda se chrání sama  

Výsledek 30 let aktivního zvyšování stupně přirozenosti lesů v národním parku a přirozený vývoj porostů po 

disturbanci ledovkou. 

14:45 – 15:30 Arnold Triebelnig: Zvěř v lesích – škodí, nebo pečuje? Výstupy z projektu Wald-Wild Monitoring. 

15:30–15:50 přestávka na kávu 

15:50 – 16:35 Radim Hédl: Co nás naučili předkové? Historické využívání lesů a jeho význam pro dnešek. 

16:35 – 17:20 Robert Stejskal, Jaroslav Ponikelský: Světlé lesy – cenné dědictví Obnova podyjských pařezin a 

péče o lesní světliny – důvody, metody, výsledky. 

SEKCE III: LIDÉ (hotel Vinice – Hnanice) 

14:00 – 14:45 Petr Lazárek, Miroslav Buršík : To jsou k nám hosti!  Historie turistiky v Podyjí 

14:45 – 15:30 Claudia Waitzbauer: Příroda jako učitelka Škola kočky divoké a další aktivity ekologické výchovy 

v Národním parku Thayatal. 

15:30 – 15:50 přestávka na kávu 

15:50 – 16:20  Jan Kos: To jsou k nám hosti!  2. díl Monitoring návštěvnosti v Národním parku Podyjí. 

16:20 -  16:35 Tomáš Rothröckl: Overturismus a Národní park Podyjí 

16:35  – 17:20 Ivo Prchal, Eva Bogdanová, Theresa Brandstetter: Tady jsme doma Příklady občanských aktivit ve 

prospěch přírody a krajiny v regionu národních parků Podyjí/Thayatal. 

 

17:50 – 18:30 Prezentace závěrů sekcí a oficiální zakončení (Konferenční sál hotelu Happy Star) 

18:30 – 20:00 večeře (hotel Happy Star)  

19:45 – 20:00 odjezd autobusů do Vranova nad Dyjí (sraz před hotelem Happy Star) 

21:00 – 23:00 slavnostní večer na vranovském zámku 

23:00 odjezd autobusů k hotelu Happy Star 

Čtvrtek 21. 10. 2021 

7:00 – 8:30 snídaně a výdej balíčků na exkurzi  

9:00 –15:00 exkurze (odjezd a návrat k hotelu Happy Star) 

Trasa: 

1. Čížov – Hardegg, celkem cca 9 km s převýšením 500 m, větší zaměření na přírodní poměry a praktickou péči 

o krajinu v národním parku. 

2. Hardegg – Čížov, celkem cca 9 km s převýšením 500 m, větší zaměření na krajinu, osídlení a sociálně-

historické souvislosti. 

Konferenční Helpline: David Grossmann +420 734 759 030 

Celý program konference bude tlumočen do češtiny a němčiny. 

Konference je financována z projektu Přeshraniční konference k výročí vyhlášení národních parků (KPF-02-202) 

v rámci programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 


