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ÚDRŽBA A VÝSADBA ŽIVÝCH PLOT V ZELENI

čtvrtek, 3.3.2022

TEORIE

PRAXE
V praktické části následuje společná 
odborná péče o původní plané keře a 
živé ploty rostoucí v národním parku. 
Účastníci se dozvědí, jak kontrolovat, 
zda se na plotě nenacházejí ptačí hnízda, 
a naučí se správnou techniku stříhání, 
aktivně se zapojí do prořezávání a zmla-
zování živých plotů nebo do seřezání 
starých živých plotů těsně nad zemí,  
tzv. „auf Stock setzen“. 

Výsadba keřů není složitá a 
představuje cenné opatření na podpo-
ru druhového rozmanitosti. Odborníci 
ze spolku „Natur im Garten“ a Birdlife 
vám přímo na místě řeknou vše, co 
potřebujete vědět o správné výsadbě 
a péči o keře a živé ploty.

Národní park Thayatal, město Hardegg 
a spolek „Natur im Garten“ srdečně zvou 
na tuto akci a těší se na živou výměnu 
zkušeností s obcemi. 

Rozmanité a pro daný region typi-
cké keře a živé ploty hrají zásadní roli  
v adaptaci na klimatické změny. Během 
přednášek se dozvíte, které druhy jsou 
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ekologické faktory a zákonné rámco-
vé podmínky je třeba brát v úvahu při 
výsadbě a péči o živý plot. 

POZVÁNKA

PRAKTICKÝ DEN „ŽIVÉ PLOTY“

Živé ploty jsou vhodné nejen jako strukturální prvky v krajině. V centrech obcí 
a měst se rozmanité smíšené živé ploty výborně osvědčují také jako pohledo-
vé clony, slouží jako filtry vzduchu, poskytují stín a ochranu proti erozi.



08:30 – 09:00  Příjezd do návštěvnického centra NP „Nationalparkhaus 
Thayatal-Podyjí“

09:00 – 09:05  Přivítání starostou města Hardegg, Friedrichem Schechtnerem 
a ředitelem národního parku Thayatal, Christianem Üblem, BSc 

09:05 – 09:15  Průběh programu a seznámení s projektovými aktivitami sítě 
SYM:BIO, Theresa Steiner, „Natur im Garten“

09:15 – 10:00  Úvod k tématu: Hodnota regionálně typických živých plotů, 
Magdalena Walch „Natur im Garten“

10:00 – 10:30   Přestávka na kávu

10:30 – 11:30  Údržba živých plotů šetrná k ptákům: Právní požadavky na 
stříhání živých plotů, podpora druhů a ochrana ptáků při údržbě 
zeleně, Christina Nagl, BirdLife Österreich

11:30 – 11:45  Videa partnerů projektu SYM:BIO na téma živé ploty

12:00 – 13:00  Oběd, catering v Café-Restaurant Nationalparkhaus

13:15 – 16:00  Praktická část -  stříhání a výsadba živých plotů 
(prořezávání a zmlazovací řez, „řez na pařez“ a výsadba keřů) 
na pozemcích u návštěvnického centra Nationalparkhaus 
Thayatal-Podyjí, Anna Leithner, „Natur im Garten“

PROGRAM PRAKTICKÝ DEN „ŽIVÉ PLOTY“ – 3.3.2022

Návštěvnické centrum NP,  
Nationalparkhaus Thayatal-Podyjí,  
Merkersdorf 90, 2082 Hardegg

Místo konání

Přihlášení u spolku „Natur im Garten“  
do 28. února 2022 telefonicky na  
tel. č. +43(0)2742/74 333 nebo e-mailem  
na gartentelefon@naturimgarten.at

Přihlášení a kontakt

Účast na akci je zdarma. Prosíme 
o potvrzení účasti, z organizačních 
důvodů je akce omezena na 
maximálně 50 účastníků. Praktický 
den bude probíhat dvojjazyčně  
v němčině a češtině. 

Žádáme o dodržování aktuálně 
platných předpisů v souvislosti  
s covid-19.

bioforschung
austria

Přeshraniční projekt „ATCZ234 - SYM:BIO“ je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu 
pro regionální rozvoj v rámci programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika 2014-2020. Více informací  
k projektu SYM:BIO je uvedeno na: www.naturimgarten.at/projekt-sym-bio.html


