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wildlifefotoforum.czbirldlife.cz

ťuhýk obecný

krajina očima živočicha? vědomě navrhovat?   

Motivace k tématu



Modelové území
zemědělská krajina 

Lednicko-valtického areálu LVA

zůstane 

UNESCO



Typičtí živočichové LVA? 

Dolní Rakouskodo 1 min

chci

(ZK) 109 druhů

blanokřídlí
brouci
cvrčci
hmyz
motýli
netopýři
obojživelníci
plazi
ptáci
savci



Co živočichové v krajině potřebují?

Příklad: ťuhýk obecný (Lanius collurio)

kategorie: ptáci

Habitat

otevřená (zemědělská) krajina

Krajinná vegetace

solitérní keře, rozvolněné skupiny

Způsob hospodaření

zachovávat staré trnité keře

chci

Specifikum

teritoriální, napichování potravy na trny



Výstup: vztah VEGETACE – ŽIVOČICHOVÉ  



Rozbory: Aspekty podporující biodiverzitu



Rozbory: Aspekty oslabující biodiverzitu – důležité pro návrh

Nesyt

tedy provést fundovanější a běžněji 

do 1 min



VIZE pro zemědělskou krajinu LVA



1. PLOŠNÉ

Návrh vegetačních struktur

2. LINIOVÉ 3. BODOVÉ

Příklad:

katalog



Katalog liniových vegetačních prvků: Základní princip (vychází z potřeb živočichů)

HLAVNĚ upozornit na možnost 

rozptýlenou dřevinnou vegetaci 

hlavně prof. Šarapatka v kombinaci 
Vlastnost Možnosti vlastnosti Vysvětlivky

nahoře: část kódu

dole: popis

A. Použité 
vegetační prvky

B. Hustota zapojení 
dřevin v pásu

C. Počet řad dřevin

D. Přítomnost 
travobylinného lemu

E. Mikroreliéf

KÓD NAPŘ. 1 / TK 50 L0 M4/ / /
C A B D E



Katalog liniových vegetačních prvků: Vybrané pro LVA

Značka v mapě Kód Mikroreliéf Název Oblast prioritního použitíSchéma



Katalog liniových vegetačních prvků: Výsadbové moduly a podélné řezy



Katalog liniových vegetačních prvků: 
Vhodné dřeviny a bylinné směsi pro ZK LVA

uvést odkaz na rakouskou studii o výzkumu 

choroby a škůdci 
ovocných dřevin

trnité keře+ ovocné druhystanovištně původní změna klimatu

ASPEKTY VÝBĚRU DŘEVIN 

TRAVOBYLINNÉ POROSTY 

regionální směsi



Aplikace ve 3 krajinných prostorech

Nesyt

ZK zasolených depresí
- RYBNÍKY / ROVINA -

ZK plošin a teras sekundární nivy Dyje
- VELKÁ POLE / ROVINA -

ZK pahorkatin - VINOHRADY / JIŽNÍ SVAHY -



ZK plošin a teras sekundární nivy Dyje
- VELKÁ POLE / ROVINA -



Zemědělská krajina plošin a teras sekundární nivy současný stav



Zemědělská krajina plošin a teras sekundární nivy

přínos

savci

ptáci

motýli

brouci

cvrčci

budou zajímat reálný věci, 

VZDÁLENOST PRVKŮ 200 M?

Z KATALOGU liniové vegetace:

inspirace Rakousko: Ableidinger, Ch., Erhart, E., Amadi, E., Sandler, K., Schütz, C., Kromp, B., Hartl, W. (2020). 
Forschungsstudie Klimaschutz durch Bodenschutzanlagen. Wien, Bio Forschung Austria.

návrh



klimatická studie: Ableidinger a kol. (2020)Harald Kutzenberger: NP Lobau u Vídně 
(viz dopolední prezentace)

Inspirace z Rakouska

60 m 

Ableidinger, Ch., Erhart, E., Amadi, E., Sandler, K., Schütz, C., Kromp, B., Hartl, W. (2020). 
Forschungsstudie Klimaschutz durch Bodenschutzanlagen. Wien, Bio Forschung Austria.

 domluveno se zemědělci
 část již realizována

(v LVA 60 – 200 m)
→ jiný typ krajiny



PŘÍNOS PRÁCE
• metodický přístup
• krajinářská architektura – přiblížit biodiverzitu živočichů
• inspirace k doplnění metodik o Územním systému ekologické stability – interakční prvky

BARIÉRY APLIKACE METODIKY
• chybí nálezová data o živočiších v ZK → mapování a monitoring!
• chybí seznamy cílových živočichů pro ZK → potřeba vytvořit!
• projektantům chybí znalosti o živočiších → cílené vzdělávání

BARIÉRY REALIZACE NÁVRHŮ
• současná metodika ÚSES ↔ právní úprava ÚSES ↔ ÚP, KoPÚ↔ povinnost navrhovat?

Závěr 



Děkuji za pozornost



Odkazy ke stažení a publikace

• diplomová práce (DP) ke stažení pod originálním názvem Kunovská, P. 
(2021). Optimalizace uspořádání a využívání krajiny z pohledu ochrany 
a podpory biodiverzity. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická 
fakulta v Lednici.: https://theses.cz/id/urjgyk/?zoomy_is=1

• DP bude publikována ve zkráceném článku časopisu Prameny a studie 
Národního zemědělského muzea cca v září 2022 
https://www.nzm.cz/veda-a-vyzkum/casopis-prameny-a-studie

https://theses.cz/id/urjgyk/?zoomy_is=1
https://www.nzm.cz/veda-a-vyzkum/casopis-prameny-a-studie

