Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Strnady
pořádá ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství
seminář na téma

Hospodaření v agrární krajině, podpora
biodiverzity, pozemkové úpravy a jejich výhody

Pro koho je seminář určen
Seminář je připravován pro hospodáře v krajině, tj. uživatele honiteb, zemědělské subjekty, subjekty
hospodařící v lesích, vlastníky zemědělské a lesní půdy, orgány státní správy (myslivost, lesnictví) a
jiné zájemce o danou problematiku
Cíl semináře
Vzdělávací aktivita poslouží k předání informací hospodařícím subjektům, které mají možnost
pozitivně ovlivnit biodiverzitu a využít stávajících nástrojů, především komplexních pozemkových
úprav v žádané změně v krajině. Aktuální pokles biodiverzity je vázán na hospodaření v krajině;
zastavení poklesu druhové a početní rozmanitosti je jedním z hlavních úkolů ČR/EU v ochraně
přírody a krajiny.





Program
8:30 – 9:00 hod Prezence
9:00 – 9:45 hod Stávající trendy hospodaření v agrární krajině; problémy, které zásadním
způsobem ovlivňují biodiverzitu volně žijící zvěře
lektor Dr. Ing. Petr Marada
10:00 – 10:45 hod Monitoring zvěře drony a jeho využití při prevenci škod zvěří a na
zvěři
lektor Ing. Jan Cukor, Ph.D.
11:00 – 11:45 hod Význam a přínos komplexních pozemkových úprav (KPU) pro
hospodaření v krajině, prezentace vybraných organizačních, technických a
agrotechnická opatření, strategie zahajování a provádění KPU, možnosti financování
lektor Ing. František Pavlík, Ph.D. Státní pozemkový úřad






12:00 – 12:45 hod Využívání souvisejících dotačních titulů pro zvýšení biodiverzity
v krajině
lektor Dr. Ing. Petr Marada
13:00 – 13:45 hod Příklady úspěšně realizovaných políček pro zvěř a souvisejících
krajinotvorných úprav
lektor Ing. František Havránek, CSc.
13.45 – 14:15 hod Občerstvení
14:15 – 17:00 hod Exkurze (na Demonstrační farmě a vybrané honitbě zaměřené na podporu
chovu drobné zvěře)

Termín:
31.10.2019 od 9:00 do 17:00 hod
Místo:
Sál Augustiniánské rezidence v Šardicích, 696 13 Šardice 2, okres Hodonín

Kontaktní osoba pro přihlášení:
Dr.Ing. Petr Marada tel.: 602 578 784; e-mail: p.marada@quick.cz
Na základě zaslání (obdržení ) přihlášky e- mailem Vám bude potvrzena účast na
vzdělávací akci.
Poplatek: bez poplatku, akce se koná za podpory Ministerstva zemědělství ČR

