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Pojem biodiverzity, tzv. biologické rozmanitosti, se postupně dostává z diskusí odborníků 

i do povědomí široké veřejnosti. Do nedávna jsme z hlediska druhového bohatství 

věnovali převážnou pozornost chráněným územím. Dnes ale začínáme stále více vnímat 

i kulturní zemědělskou krajinu, jejíž biodiverzita je přímo závislá na činnosti člověka. 

 

Od výrazných změn minulého století jsme se dostali do fáze oslabených polních 

ekosystémů, které s různou rychlostí ztrácí svou schopnost budoucí udržitelnosti. Jako roli 

v tom hraje biodiverzita? Co se může stát s naší zemědělskou krajinou za třicet, padesát 

či sto let, pokud nebudeme usilovat o nějaké zlepšení? Jak biodiverzita souvisí se 

současnými problémy dopadajícími na zemědělskou krajinu, jako jsou projevy klimatické 

změny či degradace půdy? 

 

O současných problémech slýcháme často. Jakým způsobem ale můžeme biodiverzitu 

živočichů a rostlin v zemědělské krajině podpořit a jaké jsou již výsledky některých 

provedených opatření? Jaké jsou výhody a rizika ekologičtějších přístupů k zemědělství 

oproti konvenčním? Jaké jsou zkušenosti výzkumu a jednotlivých ekologicky 

hospodařících zemědělců? Jak to vypadá na pozemcích, kde se již farmáři, obce a další 

lidé rozhodli začít měnit naši krajinu k lepšímu? Co můžeme udělat pro biodiverzitu v naší 

krajině každý z nás?  

 

 

 



Program   
Čtvrtek 21. dubna  

8:45-9:30 Registrace účastníků 

9:30-9:35 Přivítání a organizační informace 

 

I. BLOK PŘEDNÁŠEK 

9:35-9:55 Bořivoj Šarapatka, Hodnocení krajinné struktury  s ohledem na biodiverzitu  

  a erozi půdy a možnosti její následné optimalizace 

9:55-10:15 Jakub Houška, Agrolesnictví – šance pro biodiverzitu v zemědělské krajině 

10:15-10:35 Samuel Lvončík, Biodiverzita bio sadů a vinic ve srovnání s konvenčními 

10:35-10:55 Josef Glos, Koncepce ÚSES v ČR se zaměřením na zemědělskou krajinu 

 

10:55-11:10 Pauza dopolední 

 

II. BLOK PŘEDNÁŠEK 

11:10-11:30 Harald Kutzenberger, Enhancement of biodiversity in the agricultural  

  landscape of Austria 

11:30-11:50 Petr Marada, Zemědělské hospodaření zaměřené na obnovu vodního  

  režimu, podporu biodiverzity a adaptaci krajiny na klimatickou změnu 

11:50-12:10 Jana Deutscherová, Praktické zkušenosti AOPK ČR z realizací a udržitelnosti  

  projektů na RP Jižní Morava 

12:10-12:30 Petr Čupa, Spolupráce s obcemi při obnově biodiverzity 

 

12:30-13:30 Pauza na oběd 

 

III. BLOK PŘEDNÁŠEK 

13:30-13:45 Eliška Tichopádová, Zelená infrastruktura ve střední Evropě 

13:45-14:00 Petra Kunovská, Podpora biodiverzity živočichů v zemědělské krajině  

  Lednicko-valtického areálu 

14:00-14:15 Petr Kučera, Krajinné prvky v historické struktuře území 

14:15-14:30 Tomáš Janík, Změny zejména zemědělské krajiny českých chráněných území 

14:30-14:45 Pavla Pokorná, Klára Čámská, Jak se snažíme na AOPK ČR pomoci  

  biodiverzitě v zemědělské krajině 

 

14:45-15:00 Pauza odpolední I 

 

IV. BLOK PŘEDNÁŠEK 

15:00-15:15 Ondřej Cudlín, Změna druhového složení a produkce lučních společenstev 

  vlivem klimatické změny na Berounsku 

15:15-15:30 Tomáš Vymyslický, Úhorové hospodaření v současné krajině 

15:30-15:45 Tomáš Václavík, Vliv agroenvironmentálních opatření na biodiverzitu ptáků 

  v zemědělské krajině 

15:45-16:00 Vladimír Zýka, Zvyšování biodiverzity bobrem evropským v kulturní  

  zemědělské krajině. Zn. S chutí a téměř zadarmo 

 

16:00-16:05 Shrnutí a závěrečné slovo 

 

16:05-16:15 Pauza odpolední II 

 

16:15-17:30 výroční schůze IALE-CZ (týká se pouze členů IALE-CZ) 

 

18:00-22:00 Společenský večer s rautem 

 



 

 

Pátek 22. dubna     8:00-14:00 Exkurze do Šardic na pozemky ekologických zemědělců 

a jiných aktérů podporujících biodiverzitu v zemědělské 

krajině. 

 

Pořadatelé konference: 

 

 

Česká společnost pro krajinnou ekologii, z.s. (IALE-CZ) 

Albertov 6, 128 00 Praha 2, IČO 45019894 | 

http://www.iale.cz/  

 

          

 

Zahradnická fakulta v Lednici, MENDELU v Brně   

Valtická 337, 691 44 Lednice | https://www.zf.mendelu.cz/ 

 

 

 

 

 

Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. 

Zámecké náměstí 69, 691 44 Lednice | 

http://www.dolnimorava.org/ 

 

 

Společnost pro ekologickou stabilitu krajiny, z.s. 

Vranovská 767/102, Husovice, 614 00 Brno | 

http://www.uses.cz/ 

 

 

Sponzoři: 

 

 

 

 

MND Energie, a.s. 

Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín |  

http://www.mnd.cz/ 

 

Organizační výbor konference: 
Markéta Šantrůčková, Alena Salašová, Petr Čupa, Darek Lacina, Petra Kunovská 

 

Vědecký výbor konference: 
doc. Dr. Ing. Alena Salašová; RNDr. PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D.; RNDr. Dušan 

Romportl, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Petr Maděra; Ing. Petr Čupa; Ing. Darek Lacina; Ing. Petra 

Kunovská 

 

 

Termíny 
Závazná přihláška (případně přihlášení posteru): do 4. dubna včetně 

Úhrada vložného: na místě při registraci, na vyžádání je možné vystavit fakturu 

(kontakt: petr.madera@mendelu.cz, do kopie pk.petra.kunovska@gmail.com) 

 

Kapacita prostor konference je omezená, upřednostněny budou dříve přihlášené osoby. 

 

http://www.iale.cz/
https://www.zf.mendelu.cz/
http://www.dolnimorava.org/
http://www.uses.cz/
http://www.mnd.cz/
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Organizační informace 
 

Přihlášení posteru 

Každý zájemce o poster sepíše krátkou anotaci (max. 300 slov). Kapacita pro postery je 

omezená. Při převisu přihlášených proběhne výběr z abstraktů vědeckým výborem 

konference. 

 

Finance 

Konferenční poplatek se skládá z následujících položek: 

Základní vložné: 600,- Kč základní vložné; 400,- Kč řádní členové IALE-CZ 

a studenti-nečlenové IALE-CZ; 200,- Kč studenti-členové IALE-CZ 

Oběd: cena 105,- Kč; oběd bude zajištěn v menze Zahradnické fakulty v Lednici; 

v rámci přihlášení prostřednictvím online formuláře vyberete z variant: masová/ 

nemasová 

Večerní společenský prostor: cena bude upřesněna podle finálního počtu 

přihlášených účastníků po 4. dubnu 2022 

 

Ubytování 

Každý z účastníků si zajišťuje ubytování v Lednici sám. V omezené míře bude k dispozici 

ubytování v kampusu fakulty na kolejích Petra Bezruče, jsou zde 2lůžkové a 3lůžkové 

pokoje. V případě zájmu o koleje kontaktujte recepci +420 519 340 161, 

skm.koleje.led@mendelu.cz.  

 

 

Sborník 

Z konference bude připraven sborník abstraktů. Prezentované příspěvky bude možno po 

potřebných úpravách a úspěšném absolvování recenzního řízení publikovat v Journal 

of Landscape Ecology. 

 

 

Závazná přihláška 
Přihlaste se vyplněním online formuláře: https://forms.gle/8pTzmFH2owAJHn6m6 

 

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte: pk.petra.kunovska@gmail.com 

V případě zájmu o vystavení faktury kontaktujte:petr.madera@mendelu.cz, do kopie 

pk.petra.kunovska@gmail.com 
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