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Žijeme v době, která nemá obdoby z hlediska probíhajících změn ve venkovské krajině a 

ve venkovské komunitě. A to nejen z hlediska rozsahu těchto změn, ale také z hlediska 

jejich rychlosti a globálního dopadu technologií, způsobu hospodaření a strategických 

rozhodnutí.  

S měnící se krajinou před našima očima souvisí otázky, které se vrací s novou naléhavostí. 

Jsou to otázky vize, mise a identifikace hlavních problémů venkovské krajiny v ČR. 

Venkovské krajina pro koho? Pro všechny? Pro zemědělství? Pro lesnictví? Pro rybáře, lov, 

pro zábavu a idylickou rekreaci? Pro adrenalinové sporty? Pro ochranu přírody a zachování 

biodiverzity? Pro welfare divokých a hospodářských zvířat?  

Struktury krajiny, její krásu i poškození jsme zdědili. Jak bude vypadat námi předávané 

dědictví? Máme dostatek informací o krajině? Jak často a rychle ji budeme měnit? Kdo má 

právo vytvářet vize budoucí krajiny? Odborníci, politici, hospodáři? Nezapomínáme přitom 

na mladou generaci, na jejich vnímání venkova, které může být zcela odlišné?  

Jak vypadá dědictví venkovské krajiny dnes? Nejen její struktury, které vidíme, ale také 

symboly a její historická i současná traumata? Jaké je její poslání? Čelíme stálým pokusům 

o technokratický přístup, je krajina neživý prostor, který snese cokoliv? Kdo selhává při 

suchu, povodních, kůrovcové kalamitě, urbanizaci, ochraně, megalomanských projektech 

- krajina nebo společnost? Ovlivňuje stav krajiny naše myšlení o ní samotné? Má venkovská 

krajina svoji vlastní hodnotu a trajektorii?  

Shodneme se na hlavních problémech venkovské krajiny a na jejich řešení? Podaří se je 

převést do praxe? Uvažujeme přitom o venkovské krajině jako o sociálně-ekologickém 

systému? Nevytváří už samotné studium a specializace od střední školy bariéry v pochopení 

venkovské krajiny jako celku?  

To jsou otázky, a zdaleka ne všechny, spjaté s venkovskou krajinou a dotýkající se přímo 

nebo zprostředkovaně každého z nás. Proto chceme tuto konferenci otevřít nejen členům 

IALE – CZ, ale i těm, kteří ve venkovské krajině žijí, rozhodují o ní, mají o ni zájem, mají 

s ní zkušenosti, mladým romantikům stejně jako praktikům, vizionářům stejně jako 

technikům.  

V celé šíři to samozřejmě nebude možné ani časově, ani kapacitně, ale přesto se 

domníváme, že osudy venkovské krajiny a otázky s ní spojené stojí za to. 



Program 
Čtvrtek 29. dubna  

8:00-9:00 Otevření a testovací provoz konferenční místnosti, zejména pro přednášející 

9:00-9:15 Zahájení konference 

9:15-11:55 Dopolední blok – vyzvaní přednášející (25 min prezentace, 10 min diskuze) 

9:15-9:50 Tomáš Vrška (Nová role lesů v krajině. A kdo ji bude platit?) 

9:50-10:25 Vít Jančák (Jak se proměnilo zemědělství Česka za posledních 30 

let?) 

10:25-10:45 Pauza I 

10:45-11:20 Peter Mederly (Ekosystémové služby v zemědělské krajině) 

11:20-11:55 Václav Zámečník (Zemědělská politika a ptáci) 

11:55-12:45 Pauza II 

12:45- 15:15 Odpolední blok – hostující přednášející (20 min prezentace, 5 min diskuze) 

12:45-13:10 Hana Skokanová (Zlepšení konektivity zelené infrastruktury pomocí 

obnovy zaniklých krajinných prvků) 

13:10-13:35 Jiří Danihlík, Jan Brus (Včelaření na venkově, aneb souvislost mezi 

krajinou a zdravím včelstev) 

13:35-14:00 Jarmila Filippovová (Vývoj některých ekosystémových služeb 

venkovské krajiny vybraného území Hrubého Jeseníku od 18. st. po 

současnost) 

14:00-14:15 Pauza III 

14:15-14:40 Ondřej Cudlín (Hodnocení zranitelnosti a degradace (nejen) 

venkovské krajiny) 

14:40-15:05 Pavla Pokorná (Hodnoty krajiny pohledem dětských uživatelů) 

15:05-15:15 Ukončení konferenční části 

15:30-16:30 Výroční schůze IALE-CZ 

 

 

Pořadatelé konference: 

 

 

Česká společnost pro krajinnou ekologii (IALE-CZ) 

Univerzita Karlova v Praze – Přírodovědecká fakulta 

Albertov 6, 128 01 Praha | http://www.iale.cz/  

 

 

 

Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci, Katedra 

rozvojových a environmentálních studií 

17. listopadu 12, 771 46 Olomouc | 

https://www.development.upol.cz/  

 

 

Organizační výbor konference: 
Ivo Machar, Tomáš Slach, Markéta Šantrůčková, Petr Maděra, Dušan Romportl, Miloslav 

Lapka, Alena Salašová, Zbyněk Ulčák 
  

http://www.iale.cz/
https://www.development.upol.cz/


Organizační informace 
Podoba konference 

Konference proběhne elektronickou formou (online) prostřednictvím videokonferenčního 

nástroje Zoom.  

 

Připojit se ke konferenci bude možné přes následující odkaz: 

https://cesnet.zoom.us/j/97561086798 

 

POZOR: 27. 4. DOŠLO K VYNUCENÉ ZMĚNĚ PŮVODNÍHO ODKAZU (TATO 
VERZE JE AKTUÁLNÍ A SPRÁVNÁ) 

 

Kvalitu a funkčnost svého připojení můžete vyzkoušet v 60 minutách před oficiálním 

zahájením konference. Konferenční místnost bude pro tyto účely otevřena s předstihem, 

k dispozici budou členové organizačního výboru.  

Prezentující budou své příspěvky promítat formou nasdílení prezentace z vlastního 

zařízení v čas daný konferenčním programem. Následná diskuze bude řízena členy 

organizačního výboru. 

 

Přihlašování 

Na konferenci se vzhledem k okolnostem a formě již není nutné závazně přihlašovat. 

Odkaz na konferenční místnost lze volně šířit dalším potenciálním zájemcům. 

 

Finance 

Účast na konferenci je vzhledem k online formě zdarma.  

 

Sborník 

Konferenční sborník pro tento ročník připravován nebude. Všichni prezentující jsou 

srdečně zváni k publikaci představených témat v rámci recenzovaného odborného časopisu 

Journal of Landscape Ecology ve formě původních vědeckých článků, review článků či 

krátkých odborných sdělení. 


