
Český svaz ochránců přírody 

si vás dovoluje pozvat na konferenci pozemkových spolků 

„PASTVA / VODA V KRAJINĚ“ 

Kdy: v neděli 13. března 2016 

Kde: Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.,  

Skrbeňská 669/70,  Horka nad Moravou 

 

Náplň konference: 

Cílem pracovní konference je upozornit na dva fenomény, významně se podílející na aktivní 

péči o kulturní krajinu Evropy, představit několik zajímavých projektů, realizovaných 

v poslední době (nejen) pozemkovými spolky a otevřít diskusi, která se nebude vyhýbat ani 

negativním stránkám těchto aktivit. 

Dopolední blok bude věnován problematice pastvy jakožto nástroje péče o cenné přírodní 

lokality. Bude prezentováno několik projektů, jako je pastva s cílem udržení vzácných druhů 

hmyzu či pastva v lese, mluvit se však bude i o odvrácené straně pastvy, tedy o rizicích pastvy 

pro cenná přírodní společenstva a o limitech pastvy jako managementového nástroje. Zazní 

informace o nezbytné byrokracii, která s pastvou přírodních lokalit souvisí. S příspěvkem 

vystoupí též kolegové z norské nevládní organizace Naturvernforbundet i Buskerud. 

Odpolední blok bude zaměřen na udržení vody v krajině, respektive management 

mokřadních biotopů. Prezentovány budou výsledky hydrogeologické studie lučních rašelinišť 

na Jihlavsku, realizované Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka ve 

spolupráci s Pozemkovým spolkem Gallinago, opět několik konkrétních realizovaných 

projektů (revitalizace rašelinišť v Krušných horách, využití koridorů vysokého napětí pro 

obnovu cenných biotopů) a také jeden příklad nepříliš podařené revitalizace s možnostmi 

řešení tím vzniklých problému. 

Přesný program bude zveřejněn na webu www.csop.cz a zaslán přihlášeným během února. 

Změna programu vyhrazena. 

Organizační pokyny: 

Prezence bude probíhat od 8 hodin, ukončení se předpokládá kolem 17 hodiny. 

Přihlášky na konferenci – viz níže – zasílejte do 22. února  

na e-mail pozemkovespolky@csop.cz  

nebo písemně na adresu Český svaz ochránců přírody, Michelská 5. 140 00 Praha 4. 

Kapacita prostor je omezena, rozhoduje pořadí došlých přihlášek. 



Další informace: 

Účast na konferenci je zdarma. 

Oběd a drobné občerstvení v průběhu konference zajištěno. 

Jednacím jazykem bude čeština, příspěvek kolegů z Norska bude tlumočen. 

Na konferenci je možné prezentovat postery, související s výše uvedenými tématy;  

zájem prosím nahlaste spolu s přihláškou. 

Přespání ze soboty na neděli lze zajistit v omezeném množství přímo v místě konání 

konference za 400 Kč na osobu. 

Bližší informace poskytnou a případné dotazy zodpoví: 

Jan Moravec či Petra Milerová 

e-mail: pozemkovespolky@csop.cz 

tel.: 222 511 494, 222 516 115 
 

Konference je pořádána v rámci realizace projektu „Ochrana našich 

nejohroženějších biotopů – mokřadů a stepí – prostřednictvím pozemkových 

spolků“, podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. 

                                    
 

 

 

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA KONFERENCI 

„PASTVA / VODA V KRAJINĚ“ 

Jméno: ……………………………………..………..………………………………..…………………………………………………… 

Organizace: …………………………………………………………….…………………...………………………….…………….……… 

E-mail: ..………………………………………………………… Telefon: …..……………………………………………………….…… 

Poster: 

□ Mám zájem na konferenci prezentovat poster na téma: ………………………………………………………………. 

Ubytování: 

□ Mám zájem o zajištění ubytování ze soboty na neděli 

Poznámka: ............................................................................................................................................ 


