
Herzliches Willkommen!
Vítáme vás!

Conference – 14.06.2021 – 10.00 h

Connecting Nature AT-CZ
• Für die Dolmetschfunktion klicken Sie auf das Globus-Symbol.

• Sie können die gewünschte Sprache auswählen. N.B.: Wenn die
Funktion ausgeschaltet ist, hören Sie den Vortragenden in seiner
Muttersprache sprechen.

• Stellen Sie sicher, dass Zoom Zugang zu Ihrer Kamera und/oder Ihrem
Mikrofon hat.

• Wenn Sie sich anmelden, werden Sie automatisch stummgeschaltet.

• Wenn Sie sich zu Wort melden, klicken Sie bitte auf das
Mikrofonsymbol unten auf Ihrem Bildschirm, um die Stummschaltung
aufzuheben.

• Bevor Sie sich zu Wort zu melden, benutzen Sie bitte die Funktion "Hand
heben“, in der rechten unteren Ecke und warten Sie, bis Sie zum
Sprechen aufgefordert werden.

• Fragen können im Chat und während der Frage- und Antwortrunde
gestellt werden

• Benennen Sie den Zoom-Benutzernamen um: Vor-, Nachname, Institution

• Pro funkci tlumočení klikněte na symbol zeměkoule.

• Můžete si vybrat požadovaný jazyk. Pozn.: Pokud je funkce 
vypnutá, uslyšíte moderátora mluvit v jeho rodném jazyce. 
Chcete-li slyšet pouze překlad, aktivujte také „Ztlumit původní 
zvuk“ v nabídce zeměkoule.

• Ujistěte se, že má Zoom přístup k vaší kameře nebo 
mikrofonu.

• Když se přihlásíte, budete automaticky ztlumeni.

• Chcete-li zapnout zvuk, klikněte na ikonu mikrofonu v dolní 
části obrazovky. 

• Než budete moci mluvit, použijte funkci „zvednout ruku“ v 
pravém dolním rohu a počkejte, až budete vyzváni, abyste mluvili.

• Dotazy lze položit na chatu a během relace otázek a odpovědí.

• Přejmenujte uživatelské jméno Zoom: jméno, příjmení, instituce 



Eröffnung der Konferenz | Zahájení konference
10:00 – 10:30 h

 Begrüßung | Přivítání

Christian Übl | Geschäftsführer Nationalpark Thayatal |Leadpartner
| ředitel národního parku Thayatal |leadpartner

Christine Lechner | Geschäftsführerin NÖ.Regional | Management  
| ředitelka NÖ.Regional | management

 Impuls - Bedeutung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Bereich Umwelt und Ressourcen
Impuls - význam přeshraniční spolupráce v oblasti životního prostředí a zdrojů

Martin Eichtinger | Land NÖ | Dolní Rakousko
Landesrat in Vertretung von Landeshauptfrau | zemský radní zastupující zemskou hejtmanku

Hana Hajnová | Kreis Vysočina | kraj Vysočina
Stellvertreterin des Kreishauptmanns | 1. náměstkyně krajského hejtmana

Grußbotschaft | zdravice: František Talíř | Kreis Südböhmen | Jihočeský kraj
Stellvertreter des Kreishauptmanns | 1. náměstek krajského hejtmana

Eröffnung der Konferenz

Zahájení konference



10:30 – 12:25 h

Kurzfilm: Die Europäische Wildkatze im Nationalpark Thayatal – Podyjí
Krátký film:  Evropská kočka divoká v národním parku Thayatal – Podyjí 

 Lebensraumvernetzung und Verknüpfung von Wildtierwanderkorridoren zwischen 
Tschechien und Österreich

 Propojení ekologické sítě a migračních koridorů volně žijících živočichů mezi Českem 
a Rakouskem

 Förderung der Biodiversität im grenzüberschreitenden Nationalpark Thayatal - Podyjí
 Podpora biodiverzity v přeshraničním národním parku Thayatal - Podyjí

 Grenzüberschreitender Schutz und Maßnahmen in Mooren
 Přeshraniční ochrana a opatření na rašeliništích

 Grenzüberschreitender Austausch zum Schutzgebietsmanagement
 Přeshraniční výměna informací o managementu chráněných území

Programm | Agenda



Workpackage 1

Lebensraumvernetzung und Verknüpfung 
von Wildtier-Migrationskorridoren zwischen 
Tschechien und Österreich

Propojení ekologické sítě 
a migračních koridorů volně žijících živočichů mezi 
územím Česka a Rakouska

Alfred Frey-Ross (Universität für Bodenkultur) 
Václav Hlaváč (AOPK ČR) 



Kernoutputs
Lebensraumvernetzung und Wildtier-
Migrationskorridore sowie 
grenzüberschreitender Aktionsplan zur 
Sicherung der Lebensraumvernetzung 
zwischen NÖ, JčK, KVy, JmK

Lokales Netz erster impulsgebender 
Umsetzungsschritte zur Sicherung der 
Lebensraumvernetzung

Hlavní výstupy
Společné vymezení ekologické sítě 
a migračních koridorů volně žijících 
živočichů a přeshraniční akční plán pro 
zajištění propojení stanovišť a migračních 
koridorů volně žijících živočichů NÖ, JčK, 
KVy, JmK

Lokální síť prvních realizací, které vytvoří 
podněty pro zajištění propojení stanovišť

Workpackage 1

Lebensraumvernetzung und Verknüpfung von 
Wildtier-Migrationskorridoren

Propojení ekologické sítě a migračních koridorů volně 
žijících živočichů



Workpackage 1

Ergebnisse

Výstupy

Überblick (großräumig): 
• nur (noch) ein einziger bestehender Nord-

Süd Korridor
• sehr wichtige West-Ost Verbindungen 

Přehled (velkoplošný): 
• Existuje (už) jen jeden severo-jižní koridor
• velmi důležitá západo-východní propojení



Workpackage 1

Ergebnisse
Výstupy

grenzüberschreitende 
Landschaftsvernetzung mit 
Korridoren, Aufzeigen von 
Engstellen 

přeshraniční síť stanovišť 
s koridory, identifikace 
kritických míst 



Workpackage 1

Ergebnisse | výstupy

Web-Seite BOKU
webová stránka BOKU
connat.boku.ac.at



Workpackage 1

Methode | metoda
Modellierung der Korridore aufgrund von Geodaten sowie 
Infos u.a. von:
+ ÖBB, ASFINAG
+ Raumplanung
+ eigene Feldbegehungen

connat.boku.ac.at

modelování koridorů na základě geodat a informací:
+ ÖBB, ASFINAG
+ územní plánování
+ vlastní místní šetření

• Verifizierung durch 
Infos von der 
Jägerschaft

• verifikace 
informacemi od 
myslivců



Workpackage 1

informace mj.:

+ ze sítě
+ z jiných zdrojů 

Infos u.a. von:
+ Netzwerk
+ aus anderen 

Quellen

Ergebnisse | výstupy



Workpackage 1

Ergebnisse | výstupy
Infos u.a. von:
+ Workshops
Informace aj.:
+ workshopy

Beteiligte: | účastníci:
Bevölkerung vor Ort; | místní obyvatelé;

noe.regional, knollconsult, BOKU, Öbf,  
Naturschutzbund NÖ



Workpackage 1

Ergebnisse | výstupy

Aktionsplan
Akční plán



Workpackage 1

Informationen zu 
Engstellen
Informace
o kritických
místech

Ergebnisse

Výstupy

Aktionsplan
Akční plán



Workpackage 1

gesetzte Maßnahmen
aufgrund von 5 Workshops
opatření provedená na 
základě 5 workshopů

Ergebnisse | výstupy

Aktionsplan
Akční plán



Workpackage 1

gesetzte Maßnahmen
aufgrund von 5 Workshops
opatření provedená na základě 
5 workshopů

www.noe-naturschutzbund.at/galgenberg-bei-
oberstinkenbrunn.html

Ergebnisse | výstupy

Aktionsplan
Akční plán



Workpackage 1

vorgeschlagene Maßnahmen
aufgrund von 5 Workshops
opatření navržená na základě 5 
workshopů

Ergebnisse | výstupy
Aktionsplan
Akční plán



Workpackage 1

Ergebnisse
Raumordnung - Maßnahmen

 Großräumiger Zusammenhang der Korridore macht einen Schutz 
insbesondere im regionalen/überregionalen Kontext sinnvoll

 Verbindliche Verankerung der internationalen und überregionalen Korridore
auf Ebene der Regionalplanung vorgesehen (in Abstimmung mit Abteilung 
Raumordnung und Gesamtverkehrsangelegenheiten)  

 Landesweite Ausrollung der Regionalen Leitplanungen (Start Sommer 2021) mit 
folgender Anpassung der Regionalen Raumordnungsprogramme bietet 
Gelegenheit die Korridore verbindlich im System der Regionalplanung zu 
verankern

 Ergänzende Maßnahmen betreffen den lokalen Schutz der Korridore durch 
Festlegungen im Flächenwidmungsplan (Widmung als Grünland-Freihaltegebiet) 
bzw. an speziellen Engstellen den Schutz durch ergänzende regionale 
Siedlungsgrenzen 



Workpackage 1

Výstupy
Územní plánování – opatření
 Velkoplošné propojení koridorů přispívá k ochraně v regionálním 

i nadregionálním kontextu.

 Plánuje se závazné zakotvení mezinárodních a nadregionálních
koridorů na úrovni regionálního územního plánování (v koordinaci 
s odborem územního plánování a obecné dopravy).

 Celostátní zavedení Regionálních územních plánů (start v létě 2021) 
s následnou úpravou Regionálních územních programů nabízí 
příležitost závazně zakotvit koridory v systému územního plánování.

 Doplňková opatření se týkají místní ochrany koridorů jejich 
vymezením v územním plánu (funkce územní rezervy pro zeleň) nebo 
na zvláště kritických místech doplňkovými regionálními hranicemi 
pro sídla.



Workpackage 1
Aktivity WP 1 na území ČR
Aktivitäten auf dem Gebiet Tschechiens
Výchozí stav: / Ausgangssituation: 



Workpackage 1

Hlavní cíle:
Hauptziele:

• Zajistit propojení české sítě koridorů na 
území ČR a Rakouska

• Sicherstellung der Lebensraumvernetzung 
zwischen Österreich und Tschechien

• Prověřit stávající migrační koridory 
a kritická místa, navrhnout úpravy trasy 
a opatření k zajištění (obnovení) 
průchodnosti 

• Untersuchung der bestehenden 
Migrationskorridore und Engstellen sowie 
Vorschläge für Verbesserungsmaßnahmen 
des Netzes



Workpackage 1

Aktivity na území ČR:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR:  
• dlouhodobě se zabývá problematikou fragmentace
• hlavní aktivity v projektu: 

- propojení migračních koridorů  A - CZ (společně  s BOKU) 
- spolupráce s kraji při ověřování průchodnosti kritických míst
- příprava obecné části akčního plánu
- prezentace výsledků 

Kraj Vysočina:

Jihočeský kraj:

Terénní ověření kritických míst (fotopasti), návrh opatření k zachování 
(obnově) průchodnosti, zpracování karet kritických míst - příprava 
akčního plánu 
Prezentace – workshopy pro cílové skupiny , interaktivní mapa JČ kraje



Workpackage 1

Aktivitäten auf dem Gebiet Tschechiens: 

Agentur für Natur- und Landschaftsschutz der Tschechischen Republik:
• beschäftigt sich seit langem mit dem Thema Fragmentierung
• Hauptaktivitäten im Projekt:

- Vernetzung der Migrationskorridore AT – CZ (mit BOKU)
- Zusammenarbeit mit Kreisen bei der Überprüfung der Durchlässigkeit von Engstellen
- Vorbereitung des allgemeinen Teils des Aktionsplans
- Präsentation der Ergebnisse

Kreis Vysočina:

Kreis Südböhmen:

Vor-Ort-Überprüfung der kritischen Punkte (Fotofallen), Vorschlag für 
Maßnahmen zur Aufrechterhaltung (Wiederherstellung) der 
Durchgängigkeit, Erstellung von Karten der kritischen Punkte –
Vorbereitung des Aktionsplans
Präsentationen – Workshops für Zielgruppen, interaktive Landkarte des 
Kreise Südböhmen



Workpackage 1

Společná mapa migračních koridorů a booklet
Gemeinsame Karte der Migrationskorridore und ein Booklet



Workpackage 1
Terénní práce – prověřování kritických míst
Feldarbeit – Untersuchung der Engstellen



Workpackage 1
Úpravy trasy migračních koridorů
Anpassungen der Migrationskorridore

Původní kritické místo se 
ukázalo jako neprůchodné

Nově navržený 
koridor



Workpackage 1

Návrhy na zprůchodnění kritických míst
Vorschläge zur Verbesserung der Durchgängigkeit von Engstellen

• úpravy územních plánů
• opatření ke zprůchodnění dálnic (ekodukty)
• intenzivní údržba krajnic
• použití varovných a detekčních systémů
• výsadba naváděcí zeleně
• odstranění plotů pastvin
• ……

• Anpassungen der Flächenwidmungspläne
• Durchgängigkeitsmaßnahmen an 

Autobahnen (Grünbrücken)
• intensive Randstreifenpflege
• Einsatz von Warn- und Detektionssystemen
• Leitpflanzungen
• Entfernung von Weidezäunen
• ……



Workpackage 1

Karty kritických míst
Karten der Engstellen: 

Vysočina:          26 KM
Jihočeský k.      35 KM



Workpackage 1

Osvěta a propagace:
Öffentlichkeitsarbeit: 

Kraj Vysočina: - 3 workshopy
Kreis Vysočina: - 3 Workshops

Jihočeský kraj:       interaktivní mapa kritických míst:
Kreis Südböhmen:       interaktive Karte der Engstellen:
https://gisportal.kraj-jihocesky.gov.cz/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=3f943e611ca64636bcdb270816dd22f0

https://gisportal.kraj-jihocesky.gov.cz/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=3f943e611ca64636bcdb270816dd22f0


Děkujeme za pozornost
Danke für Ihre Aufmerksamkeit

Team Workpackage 1



ATCZ45 Crossborder Habitat Network and Management

Förderung der Biodiversität im grenzüberschreitenden 
Nationalpark / Podpora biodiverzity v přeshraničním
národním parku

NP Thayatal & Podyjí



Kernoutputs / Hlavní výstupy

T3.1 Managementkonzept Biodiversität der Waldlebensräume 
und Artenschutzkonzept Gefäßpflanzen und Pilze

T3.1 Koncept péče Biodiverzita lesních biotopů a Koncept ochrany druhů cévnatých rostlin a 
hub

T3.3 Bestandesstützungskonzept Wildkatze

T3.2 Koncept podpory populace kočky divoké

Workpackage T3

Förderung der Biodiversität im grenzüberschreitenden Nationalpark Thayatal – Podyjí
Výzkum a podpora biodiverzity v Národních parků Thayatal – Podyjí

Partner / Partneři: Nationalpark Thayatal GmbH & Správa Národního parku Podyjí



Workpackage T3

Förderung der Biodiversität im grenzüberschreitenden Nationalpark Thayatal – Podyjí
Výzkum a podpora biodiverzity v Národních parků Thayatal – Podyjí

Aktivitäten / Aktivity
 T3.1 Förderung der Biodiversität der Waldvegetation 
 T3.1 Podpora biodiverzity lesních porostů

 T3.2 Vergleich der Strukturänderungen der Waldbestände
 T3.2 Porovnání změn struktury lesních porostů

 T3.3 Studie der Änderung der Gebietsnutzung Podyjí/Thayatal in den letzten 200 Jahren 
 T3.3 Studie změny využití území Podyjí/Thayatal v posledních 200 letech

 T3.4 Kartierung der Gefäßpflanzen und Pilze
 T3.4 Mapování cévnatých rostlin a hub

 T3.5 Konzeption Bestandsstützung Wildkatze NP Thayatal-Podyjí
 T3.5 Práce s veřejností - koncepce podpory populace kočky divoké NP Thayatal-Podyjí

 T3.6 Wildkatzen-Bestandserhebung NP Thayatal Podyjí 2017 – 2019 
 T3.6 Šetření stavu populace kočky divoké NP Thayatal Podyjí 2017 - 2019 



T3.1 Förderung der Biodiversität der Waldvegetation 
T3.1 Podpora biodiverzity lesních porostů

Workpackage T3



T3.1 Förderung der Biodiversität der Waldvegetation 
T3.1 Podpora biodiverzity lesních porostů

Workpackage T3



T3.2 Analyse der Strukturänderungen der Waldbestände 
T3.2 Analýza změn struktury lesních porostů

Workpackage T3



T3.3 Studie der Änderung der Gebietsnutzung
T3.3 Studie změny využití území

Workpackage T3



T3.4 Kartierung der Gefäßpflanzen und Pilze
T3.4 Mapování cévnatých rostlin a hub

Workpackage T3

1555 species
1200 maps of occurence
515 RL CZ, 423 RL AT
411 alien species
165 extinct species



T3.4 Kartierung der Gefäßpflanzen und Pilze
T3.4 Mapování cévnatých rostlin a hub

Workpackage T3

Photo field guide
220 species
200 photos



T3.5 Konzeption Bestandsstützung Wildkatze NP Thayatal-Podyjí
T3.5 Koncepce podpory populace kočky divoké NP Thayatal-Podyjí

Workpackage T3

Bestandsstützungskonzept Wildkatze im 
Nationalpark Thayatal (2020)

Koncept podpory populace kočky divoké
Dr. Leopold Slotta-Bachmayr 



T3.5 Konzeption Bestandsstützung Wildkatze NP Thayatal-Podyjí
T3.5 Koncepce podpory populace kočky divoké NP Thayatal-Podyjí

Workpackage T3



T3.6 Wildkatzen-Bestandserhebung + Citizen Science
T3.6 Šetření stavu populace kočky divoké + Citizen Science

Workpackage T3



T3.6 Wildkatzen-Bestandserhebung + Citizen Science
T3.6 Šetření stavu populace kočky divoké + Citizen Science

Workpackage T3



T3.6 Wildkatzen-Bestandserhebung + Citizen Science
T3.6 Šetření stavu populace kočky divoké + Citizen Science



T3.6 Wildkatzen-Bestandserhebung + Citizen Science
T3.6 Šetření stavu populace kočky divoké + Citizen Science



T3.6 Wildkatzen-Bestandserhebung + Citizen Science
T3.6 Šetření stavu populace kočky divoké + Citizen Science



T3.6 Wildkatzen-Bestandserhebung + Citizen Science
T3.6 Šetření stavu populace kočky divoké + Citizen Science



T3.6 Wildkatzen-Bestandserhebung + Citizen Science
T3.6 Šetření stavu populace kočky divoké + Citizen Science



Öffentlichkeitsarbeit - Práce s veřejností

Kommunikation
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Ein Projekt aus dem Programm 
INTERREG V-A Österreich-Tschechische Republik
für die Programmperiode 2014-2020 
Projekt z programu
INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
na programové období 2014-2020 

Impressum: 
Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Landesamtsdirektion – Pressedienst
www.noe.gv.at/presse Danke sehr!

Děkujeme!

European Wildcat

Shortfilm



Workpackage 2

Grenzüberschreitender Schutz und 
Maßnahmen in Mooren
Přeshraniční ochranná opatření na 
rašeliništích



Aktivität | aktivita T.2.1.

Strategische Moorschutzplanung
Strategické plánování ochrany rašelinišť

Aktivität | aktivita T.2.2.

Umsetzungskonzepte
Prováděcí koncepty

Aktivität | aktivita  T.2.3

Moorrenaturierung – Umsetzung
Revitalizace rašelinišť – realizace 

Workpackage 2



AP 2: Bogs

Moorentwicklungskonzept Waldviertel
(MEK)
 93 Moore
 Räumlich: Außengrenze - Teilflächen (Biotoptyp) – lineare 

(Gräben, Wege, Torfstichkante) und punktuelle Strukturen 

 Inhaltlich:
 Aktuelle Zustandsbeschreibung
 Beeinträchtigung und Gefährdung
 naturschutzfachliche Wertigkeit und Naturnähe
 Sollzustand ((Wald)-Hochmoor, Intakter Moorwald, Sekundärer 

Moorstandort, Torfkörper mit klimatischer Funktion, Übergangsmoor)

 Maßnahmenvorschläge für Erhaltungs- und 
Sanierungsmaßnahmen

GIS-Shape Files

Moordatenbank



AP 2: Bogs

Koncept rozvoje rašelinišť ve 
Waldviertelu
 93 rašelinišť
 prostorový: vnější hranice – dílčí plochy (typ biotopu) – lineární 

(příkopy, cesty, hranice těžby) a bodové struktury

 obsahový:
 popis aktuálního stavu
 poškození a ohrožení
 hodnota pro ochranu přírody a blízkost přírodě
 cílový stav ((lesní) vrchoviště, neporušený slatinný les, sekundární 

rašeliniště, rašelinné těleso s klimatickou funkcí, přechodné rašeliniště)

 návrh opatření pro zachování a obnovu

GIS-Shape Files

databáze rašelinišť



AP 2: Bogs

 75 Hoch- und Übergangsmoore 
 Fläche: 608,75 ha

0 100 200 300 400

91D0* Moorwald

7110* Lebende Hochmoore

7120 Noch
renaturierungsfähige,…

7140 Übergangs-und
Schwingrasenmoore

Fläche in ha

FFH-Lebensraum



AP 2: Bogs



AP 2: Bogs

Grenzüberschreitender Austausch
Přeshraniční výměna

 10. und 11. September 2018 (CZ)

 26. April 2019 (AT)

 9. und 10. September 2019 (AT)

 8. und 9. September 2020 (CZ)

 10. a 11. září 2018 (CZ)

 26. dubna 2019 (AT)

 9. a 10. září 2019 (AT)

 8. a 9. září 2020 (CZ)



AP 2: Bogs



AP 2: Bogs

Inventarizace míst dotčených těžbou rašeliny, 
vytvoření strategie pro jejich revitalizaci v 
Třeboňské pánvi
 Inventarizace těžeben Branná, Člunek a Hranice proběhla v letech 2018 a 

2019.
 Byla vytvořena strategie pro revitalizace dotěžených těžeben Hranice a 

Branná a představena vlastníkům a uživatelům pozemků. Byla navázána 
úzká spolupráce se Správou CHKO Třeboňsko, Městským úřadem v Třeboni 
a Správou toků, Lesy ČR, a.s.

 Na těžebnách Branná a Hranice proběhly revitalizační opatření v letech 
2019 a 2020, další etapa na těžebně Hranice začala v květnu 2021.



AP 2: Bogs

Bestandsaufnahme der Torfabbaustätten, 
Erstellung einer Renaturierungsstrategie im 
Třeboň-Becken
 Bestandsaufnahme der Torfabbaustätten Branná, Člunek und Hranice fand 2018 

und 2019 statt.
 Es wurde eine Strategie zur Renaturierung der stillgelegten Abbaustätten Hranice

und Branná erstellt und den Grundbesitzern und -nutzern vorgestellt. Eine enge 
Zusammenarbeit wurde mit der Verwaltung des Landschaftsschutzgebietes 
Třeboňsko, dem Stadtamt in Třeboň und der Gewässerverwaltung von Lesy ČR, a.s. 
eingegangen.

 An den Torfabbaustätten Branná und Hranice fanden 2019 und 2020 
Renaturierungsmaßnahmen statt, die nächste Etappe in Hranice ist im Mai 2021 
begonnen.



AP 2: Bogs

Těžebna Branná – Torfabbaustätte Branná



AP 2: Bogs

Těžebna Hranice - Torfabbaustätte Hranice



AP 2: Bogs

Prováděcí koncepty v ČR
Umsetzungskonzepte in Tschechien
 Důležité je pochopení vodního režimu a jeho dynamiky na zájmových lokalitách.
 To umožňuje efektivní aplikaci následných revitalizačních opatření.
 Z tímto účelem nechal Jihočeský kraj pro všechny projektové lokality zpracovat podrobné 

hydrologické studie.

 Es ist wichtig, den Wasserhaushalt und seine Dynamik an den Projektstandorten zu 
verstehen.

 Dies ermöglicht eine effiziente Anwendung nachfolgender Renaturierungsmaßnahmen.
 Zu diesem Zweck hat der Kreis Südböhmen detaillierte hydrologische Studien für alle 

Projektstandorte erstellen lassen.



AP 2: Bogs



AP 2: Bogs

Aktivität | aktivita T.2.1.

Strategische Moorschutzplanung
Strategické plánování ochrany rašelinišť

Aktivität | aktivita T.2.2.

Umsetzungskonzepte
Prováděcí koncepty
Aktivität | aktivita T.2.3

Moorrenaturierung – Umsetzung
Revitalizace rašelinišť – realizace



AP 2: Bogs

Umsetzungskonzepte in Österreich
Prováděcí koncepty v Rakousku

Naturschutzbund NÖ
 Bummermoos
 Hauswiesenmoor
 Schremser Moorkomplex
 Moorwald Gebharts
 Filzwiese

Bundesforste
 Haslauer Moor
 Gemeindeau



AP 2: Bogs

Prováděcí koncepty v ČR
Umsetzungskonzepte in Tschechien

 Botanický ústav realizoval v letech 2019-2021 na všech projektových lokalitách podrobný monitoring vodního 
režimu, chemismu povrchových vod a bylo založeno 30 trvalých ploch pro dlouhodobé sledování vegetace.

 Výsledky botanického průzkumu a monitoringu byly poskytnuty zpracovatelské firmě VRV, a.s. pro přípravu 
hydrologických studií pro partnera projektu Jihočeský kraj. Dále proběhly četné konzultace a terénní šetření 
při návrzích revitalizačních opatření na jednotlivých projektových lokalitách. 

 Das Institut für Botanik führte 2019-2021 an allen Projektstandorten ein detailliertes Monitoring des 
Wasserhaushalts und der Oberflächenwasserchemie durch, es wurden 30 Dauerflächen für ein langfristiges 
Vegetationsmonitoring angelegt.

 Die Ergebnisse der botanischen Forschung und Überwachung wurden der Bearbeiterin, VRV, a.s., zur 
Erstellung hydrologischer Studien für den Projektpartner Kreis Südböhmen zur Verfügung gestellt. Es fanden 
zahlreiche Konsultationen und Felduntersuchungen im Rahmen der Vorschläge für 
Renaturierungsmaßnahmen an den Projektstandorten statt.



AP 2: Bogs

Aktivität | aktivita T.2.1.

Strategische Moorschutzplanung
Strategické plánování ochrany rašelinišť

Aktivität | aktivita T.2.2.

Umsetzungskonzepte
Prováděcí koncepty

Aktivität | aktivita T.2.3

Moorrenaturierung – Umsetzung
Revitalizace rašelinišť – realizace 



AP 2: Bogs

Bummermoos
Naturschutzbund NÖ

 9 Dämme aus Holz

 2 Dämme aus Lehm

 Forstliche Maßnahmen

 9 dřevěných hrázek

 2 jílové hráze 

 lesnická opatření



AP 2: Bogs

Haslauer Moor
Bundesforste
 5 Dämme

 Entbuschung auf kleiner Teilfläche

 5 hrázek

 odstranění dřevin na malé dílčí ploše



AP 2: Bogs

Gemeindeau
Bundesforste

 6 (Moorwald) + 13 (Hauptgraben) Dämme

 Pflegeeingriff in den Moorwald

 Entfernung eines Erdwalles der vor Jahrzehnten beim 
Aushub des Hauptgrabens angeschüttet wurde

 hrázky: 6 ve slatinném lese + 13 na hlavním příkopu

 údržba slatinného lesa

 odstranění hliněného valu vytvořeného před desítkami 
let při výkopu hlavního příkopu



AP 2: Bogs

Revitalizace rašelinišť – realizace v ČR
Moorrenaturierung – Umsetzungen in Tschechien

 Projektové lokality v České republice 
Projektstandorte in Tschechien

EVL Rašeliniště Kapličky 
EVL Koštěnický potok
PR Kozohlůdky



AP 2: Bogs

Revitalizace rašelinišť – realizace v ČR
Moorrenaturierung – Umsetzungen in Tschechen
 Pro revitalizaci v projektu Interreg ConNat bylo vybráno Rašeliniště Kapličky.

Zur Renaturierung im Interreg-Projekt ConNat wurde das Moor „Kapličky“ ausgewählt.
 V současné době jsme těsně před realizací.

Zurzeit stehen wir kurz vor der Umsetzung.
 Vodoprávní úřad posuzuje projektovou dokumentaci.

Die Wasserrechtsbehörde überprüft die Einreichunterlagen.
 Každým dnem očekáváme stavební povolení.

Die Baugenehmigung sollte jeden Tag eintreffen.
 Bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele stavby.

Das Vergabeverfahren für Bauleistungen wurde erfolgreich abgeschlossen.



AP 2: Bogs

Revitalizace rašelinišť – realizace v ČR
Moorrenaturierung – Umsetzungen in Tschechien

 Problémy s realizací opatření | Probleme bei der Umsetzung der Maßnahmen 

 Problematické získávání nezbytných povolení – státní správa vs. Vlastníci

Schwierige Beschaffung notwendiger Genehmigungen – staatliche Verwaltung vs. 
Grundbesitzer

 Klíčový vlastník až do předminulého týdne blokoval realizaci celé stavby.

Der wichtigste Grundbesitzer hat noch bis zur vorletzten Woche die Umsetzung blockiert.

 Realizace opatření v EVL Rašeliniště Kapličky se uskuteční.

Die Maßnahmen am Moor Kapličky werden umgesetzt.



C: Communication -Bogs

Informovanost a publicita
Wissensvermittlung und Kommunikation 

 Na všech lokalitách byly instalovány informační tabule.

Informationstafeln wurden an allen Standorten aufgestellt.

 Informační tabule popisují návštěvníkům plánovaná opatřeními (technická 
řešení, terénní zásahy atd.).

Informationstafeln beschreiben den Besuchern die geplanten Aktivitäten 
(technische Lösungen,  Geländeanpassung usw.).

 K propagaci projektu a vizualizaci výstupů je zveřejněna tzv. Story map.

Eine Story-Map wurde erstellt, um das Projekt besser visuell darzustellen.
https://storymaps.arcgis.com/stories/57430b06940e4819bb71f10e1a11a455

 Různé cílové skupiny (školy, obce atd.) byly seznámeny s výsledky projektu formou promo videa.

Diverse Zielgruppen (Schulen, Gemeinden, usw.) wurden über die Projektergebnisse mittels eines Promovideos
informiert. 

https://storymaps.arcgis.com/stories/57430b06940e4819bb71f10e1a11a455


C: Communication - Bogs

Informationsfolder
Informační letáky 
o rašeliništích a ochraně přírody

 Haslauer Moor
 Gemeindeau
 Schremser Moor
 Schwerpunktausgabe 

Naturschutz bunt

Margit



C: Communication - Bogs

Medienberichte | Mediální výstupy
 Jindřichohradecký Deník (21. 11. 2020): 

rozhovor o revitalizacích těžených rašelinišť v Jihočeském kraji 
Interview über Renaturierung der Torfabbaustätten in Südböhmen

 Botanika 2021/1: Po těžbě rašeliny (s)poušť?
Verwüstung nach dem Torfabbau?



AP 2: Bogs

Moorrenaturierung-Workcamp
Revitalizace rašelinišť – pracovní kemp

 19. und 20. Oktober | 19. a 20. října
 Haslauer Moor + Gemeindeau



AP 2: Bogs

Aktivität | aktivita C
AP: Kommunikation
PB: Publicita

 Exkursionen und Vorträge - exkurze a přednášky
 Informationsveranstaltungen - informační akce
 Veranstaltung für Grundbesitzer - akce pro majitele pozemků
 24.6.2021

 Informationsfolder - informační letáky
 Informationstafeln - sada informačních tabulí
 Medienberichte – mediální výstupy



Danke sehr!
Děkujeme!

Team Workpackage 2



Connecting Nature AT-CZ / Workpackage 4

Grenzüberschreitender Austausch zum 
Schutzgebietsmanagement - Přeshraniční výměna
informací o správě chráněných území



Workpackage 4

Grenzüberschreitender Austausch zum 
Schutzgebietsmanagement - Workshops

Přeshraniční výměna informací o správě 
chráněných území - semináře
 Im Rahmen des AP4 wurde ein Koordinierungsteam für den 

grenzüberschreitenden Austausch zum Schutzgebiets- und 
Artenmanagement eingerichtet. 
V rámci balíčku WP4 byl ustanoven koordinační tým pro přeshraniční 
výměnu zkušeností s praktickou péčí o chráněná území a druhy. 

 Im Rahmen des Projektes fanden insgesamt 6 Workshops statt. 
V rámci projektu se konalo celkem 6 seminářů.



 im November 2018 in Gmünd 

listopad 2018 v Gmündu
 ca. 30 Personen aus den Bereichen Planung, Pflege, öffentliche Verwaltung, 

Schutzgebietsverwaltung, Sachverständige und NGOs aus AT und CZ

asi 30 účastníků z oborů plánování, péče, veřejné správy a správy chráněných 
území, odborníci a nevládní organizace z AT a ČR

 Ziel: Kennenlernen und Kontakte herstellen für künftige Zusammenarbeit
cíl: seznámit se a navázat kontakty pro budoucí spolupráci

Grenzüberschreitender Austausch zum 
Schutzgebietsmanagement – gegenseitiges 
Kennenlernen

Přeshraniční výměna informací o správě 
chráněných území – vzájemné seznámení

Workpackage 4



ERGEBNISSE:

 unterschiedliche Organisationsstrukturen in der öffentlichen Verwaltung im 
Bereich des Naturschutzes in AT und CZ

 gemeinsamer Landschaftsraum

 unterschiedliche Bewirtschaftung der Landschaftsräume nach 1945, daher 
unterschiedliche Landschaftsausstattung

 gemeinsame/ähnliche Fragestellungen im Naturschutz (z. B. Bewusstsein 
schaffen, Pflege)

Grenzüberschreitender Austausch 
zum Schutzgebietsmanagement –
gegenseitiges Kennenlernen

Workpackage 4



VÝSTUPY:
 rozdílná organizační struktura veřejné správy v oblasti ochrany 

přírody v AT a ČR

 společný krajinný prostor
 odlišné hospodaření v území po roce 1945, proto odlišné krajinné 

podmínky
 společné či podobné problémy v ochraně přírody (např. osvěta, 

péče)

Přeshraniční výměna informací o 
správě chráněných území –
vzájemné seznámení

Workpackage 4



 im Juni 2019 im Nationalpark Thayatal

 ca. 45 Personen

 Ziel: Möglichkeiten des Umgangs mit der veränderten Landschafts-struktur
und Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen und diskutieren

 direkter Konnex zum Arbeitspaket „Lebensraumvernetzung und Verknüpfung 
von Wildtierwanderkorridoren zwischen Tschechien und Österreich“

Landschaftsmatrix

Workpackage 4

ERGEBNISSE:
 unterschiedlich starke Veränderungen der Landschaftsstruktur in AT und CZ in den vergangenen 

Jahrzehnten

 System der Grünen Infrastruktur als wichtiger Lösungsansatz (z. B. Grüner Ring)

 Nutzung des biologischen Potentials verschwundener Feuchtgebiete

 Bewusstseinsbildung, finanzielle Motivation nötig



 v červnu 2019 v národním parku Thayatal

 cca 45 osob

 cíl: ukázat a prodiskutovat způsoby řešení změněné krajinné 
struktury a možnosti zlepšení

 přímé napojení na pracovní balíček „Propojení ekologické sítě a 
migračních koridorů volně žijících živočichů mezi ČR a AT“

Krajinná matrix

Workpackage 4

VÝSTUPY:
 různá síla změn krajinné struktury v AT a ČR v posledních desetiletích

 systém „zelené infrastruktury“ jako důležitý přístup k řešení (např. Zelený kruh)

 využívání biologického potenciálu zaniklých mokřadů

 osvěta, nutná finanční motivace



 am 17. September 2020 im Stift Altenburg + vorherige Exkursion in einem 
Wald des Stifts Altenburg

 ca. 35 Personen

 Ziel: Möglichkeiten des Umgangs mit den Herausforderungen im Wald

Austausch zum Thema Lebensraum Wald

Workpackage 4

ERGEBNISSE:
 Herausforderungen durch Klimawandel (Rückgang der Niederschläge und höhere Spitzenwerte im 

Sommer, wenig Schnee – wenig Winterfeuchte  Borkenkäfer, Stürme) 

 Stifte Altenburg + Zwettl: Naturverjüngung, stabiler Mischwald, höherer Totholzanteil, Bewusstsein für 
Biodiversität

 Wildnisgebiet Dürrenstein: keine Waldnutzung, gilt teilweise auch für die Nationalparks Thayatal + 
Podyjí

 Herausforderungen durch Änderung der Bewirtschaftung 

 Schutzgebiet Pálava und NP: auf geschützte Zielarten ausgerichtete Waldbewirtschaftung 



 17. září 2020 v klášteře Altenburg + předchozí exkurze v lesích kláštera 
Altenburg

 cca 35 osob

 cíl: možnosti řešení výzev v lesích

Výměna zkušeností k péči o lesní biotopy

Workpackage 4

VÝSTUPY:
 výzvy v důsledku změny klimatu (úbytek srážek a vyšší teploty v létě, 

málo sněhu – málo zimní vlhkosti  kůrovci, vichřice) 

 kláštery Altenburg + Zwettl: přirozená obnova, stabilní smíšený les, vyšší podíl mrtvého dřeva, 
respektování biologické rozmanitosti

 oblast divočiny Dürrenstein: lesy bez hospodářské funkce, to částečně platí i pro národní parky 
Thayatal a Podyjí

 výzvy v důsledku změny hospodaření

 CHKO Pálava a NP: lesní hospodaření zaměřené na cílové chráněné druhy



Praktická péče o extenzivní trávníky
 29. ledna 2019 v jihomoravském Mikulově

 Ačkoliv je na tom Rakousko oproti České republice o něco lépe, v 
obou zemích dochází k upouštění od hospodaření na trvalých 
travních porostech.

 Bez pravidelného obhospodařování dochází vlivem samovolné sukcese 
k jejich postupnému zarůstání náletovými dřevinami 
a konkurenčně silnými druhy rostlin a k výraznému úbytku druhové 
pestrosti.

Workpackage 4

 Představeny byly úspěšné projekty tradičního i inovativního způsobu péče z obou stran 
hranice. 

 Některé přednášky měly přesah i k tématu obnovy trávníků nebo boji s některými invazními 
druhy rostlin.

 Inspirativním doplňkem semináře pak bylo představení nastavení dotační politiky týkající se 
péče o tento typ stanoviště.



Praktisches Management der extensiven Rasen
 Am 29. Januar 2019 in Mikulov, Südmähren

 Obwohl die Lage in Österreich etwas besser ist als in Tschechien, 
verzichten beide Länder auf Bewirtschaftung von Dauergrünland.

 Ohne regelmäßige Bewirtschaftung werden sie durch spontane 
Sukzession nach und nach mit Gehölzanflug und 
konkurrenzstarken Pflanzenarten verwachsen, mit einem 
erheblichen Verlust an Artenvielfalt.

Workpackage 4

 Es wurden erfolgreiche traditionelle und innovative Managementprojekte von beiden Seiten 
der Grenze vorgestellt.

 Einige Vorträge befassten sich auch mit den Themen Rasenerneuerung und Bekämpfung 
einiger invasiver Pflanzenarten.

 Eine inspirierende Ergänzung des Seminars war die Darstellung der Rahmenbedingungen 
der Förderpolitik zur Pflege dieses Lebensraumtyps.



Ochranářský management v rybničních 
oblastech: zaměřeno na vodní ptáky

 3. října 2019 v jihočeské Třeboni

 centrum českého rybníkářství a zároveň jedna z nejvýznamnějších 
oblastí pro ochranu vodních ptáků v ČR

 nastavení rybářského hospodaření
 představení vývoje ptačích populací v obou zemích

 příklady dobré praxe

 příklady revitalizačních projektů

Workpackage 4



Naturschutzmanagement in Teichgebieten: 
Schwerpunkt Wasservögel

 am 3. Oktober 2019 in Třeboň, Südböhmen

 Zentrum der tschechischen Teichwirtschaft und gleichzeitig eines der 
wichtigsten Gebiete zum Schutz der Wasservögel in Tschechien 

 Einstellung der Fischzucht

 Präsentation der Entwicklung des Vogelbestands in beiden Ländern

 Beispiele guter Praxis

 Beispiele für Renaturierungsprojekte

Workpackage 4



Praktická péče o vybrané zvláště chráněné 
„konfliktní druhy“

 dva konkrétní konfliktní druhy české i rakouské fauny
 vlk obecný
 vydra říční

 Čeští a rakouští zástupci státní a veřejné správy a akademických institucí 
tak měli možnost si navzájem vyměnit zkušenosti s managementem obou 
druhů. 

 Konflikt mezi ochranou druhů a škodami, které jako predátoři oba druhy 
způsobují na hospodářských zájmech člověka, je na obou stranách státní 
hranice obdobný, zejména v případě vydry. 

Workpackage 4

 Vlčí populace není v Horním Rakousku stabilně etablována a škody na hospodářských zvířatech nejsou 
rozsahem významné. 

 V České republice se vlk v posledních letech šíří a rostou i škody na hospodářských zvířatech.

 S vydrou je to na obou stranách hranice obdobné a konflikt s rybářským hospodařením je v Horním 
Rakousku dokonce místy řešen, pro české kolegy překvapivě, odstřelem vyder za definovaných podmínek a 
omezení.



Naturschutzmaßnahmen bei besonders 
geschützten „Konfliktarten“

Workpackage 4

 zwei Konfliktarten der tschechischen und österreichischen Fauna
 Wolf 
 Flussotter

 Vertreter der staatlichen und öffentlichen Verwaltung sowie wissenschaftlicher 
Einrichtungen aus konnten sich über Erfahrungen 
mit dem Management der beiden Tierarten austauschen.

 Der Konflikt zwischen dem Artenschutz und den Schäden, die beide Raubtierarten 
den wirtschaftlichen Interessen des Menschen zufügen, ist 
beiderseits der Staatsgrenze ähnlich, insbesondere bei dem Fischotter.

 Die Wolfspopulation in Oberösterreich ist nicht stabil etabliert und die Nutztierschäden sind 
umfangmäßig unbedeutend. 

 In Tschechien hat sich der Wolf in den letzten Jahren ausgebreitet und die Schäden an Nutztieren 
nehmen zu.

 Ähnlich verhält es sich beiderseits der Grenze mit dem Otter, der Konflikt mit der Fischerei in 
Oberösterreich wird – überraschend für tschechische Kollegen – stellenweise durch Abschuss der Tiere 
unter definierten Bedingungen und Einschränkungen gelöst.



Das Projekt hat eine Tradition begründet… 
Projekt zahájil tradici…
 6 seminářů s téměř 300 účastníky
 6 Seminare mit fast 300 Teilnehmern 
 vždy kombinace představení přístupů z obou stran hranice, praktických ukázek a bohaté 

diskuse
 jedes Mal eine Kombination von Präsentationen diverser Ansätze und Best-Practice-

Bespiele sowie Diskussion
 velmi kvalitní simultánní tlumočení | simultanes Dolmetschen von hoher Qualität 
 ze všech seminářů sestaveno a zveřejněno sumary
 von allen Seminaren wurde je ein Summary erstellt
 všechny výstupy jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách projektu a AOPK ČR
 alle Ergebnisse auf der Webseite der AOPK ČR und der Projektwebsite zum Download zur 

Verfügung

Workpackage 4



…wir werden weitermachen. | …budeme pokračovat.

 Přeshraniční semináře = osvědčený způsob sdílení informací k aktuálním problémům v ochraně 
přírody

 Grenzüberschreitende Seminare = bewährte Methode zum Austausch zu aktuellen Problemen rund 
um Naturschutz

 Uděláme vše pro to, aby semináře i po skončení projektu pokračovaly.
 Wir tun alles dafür, dass die Seminare auch nach dem Projektabschluss stattfinden. 

 Koordinační tým pracovního balíčku 4 zůstává v kontaktu a diskutuje o dalších tématech pro příští 
semináře.

 Das Core-Team des AP4 bleibt vernetzt und im Austausch zu nächsten Seminarthemen. 

 Projekt beze zbytku splnil očekávání a je příslibem ke zdárnému pokračování projektem započaté 
spolupráce.

 Das Projekt hat die Erwartungen erfüllt und verspricht eine kontinuierliche Fortsetzung der 
Zusammenarbeit.

Workpackage 4



12:25 – 12:35

 Abschließende Worte |  Závěrečná slova

Christian Übl | Geschäftsführer Nationalpark Thayatal |Leadpartner
| ředitel národního parku Thayatal |leadpartner

Sylvia Hysek | Büroleiterin Weinviertel NÖ.Regional | Management  
| vedoucí kanceláře Weinviertel NÖ.Regional | management

Abschluss und Ausblick
Závěr a výhled
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Ein Projekt aus dem Programm 
INTERREG V-A Österreich-Tschechische Republik
für die Programmperiode 2014-2020 
Projekt z programu
INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
na programové období 2014-2020 

Impressum: 
Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Landesamtsdirektion – Pressedienst
www.noe.gv.at/presse

Danke sehr!

Děkujeme!
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