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TÉMA: PÉČE O BÝVALÉ VOJENSKÉ PROSTORY
„Nedotčená“ příroda, druhová rozmanitost a výskyt vzácných živočichů i rostlin na území vojenských prostorů není tajemstvím. Otázkou zůstává, jakými způsoby o ně správně pečovat.
Zejména po opuštění armádou. Mnoho expertů nad touto problematikou bádá, řada projektů
již byla realizována. Představme si ty nejvýznamnější a prodiskutujme úskalí v jejich řešení nejen
z českého prostředí, ale i z prostředí sousedních států. Pro srovnání se zmíníme také o několika
projektech v aktivních vojenských prostorech.
Srdečně Vás zveme na I. ročník Konference Naše příroda 2015 představující téma „Péče o bývalé
vojenské prostory“, která se uskuteční v úterý 1. prosince 2015 v Olomouci. Konferenci pořádá občanské sdružení Naše příroda, o. s., pod záštitou Ministerstva životního prostředí, Ministerstva obrany
a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Odborný program je připravován ve spolupráci s panem
Ing. Janem Moravcem z Českého svazu ochránců přírody a dalšími znalci ze státních i nestátních institucí. Výměna zkušeností a konstruktivní diskuze nad problematikou managementu péče o území
bývalých vojenských prostorů je určená především pro posluchače z veřejné správy, akademické půdy
a nestátních neziskových organizací. Vítáni jsou všichni, kdo chtějí přijít!
TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
1. prosince 2015,
Clarion Congress Hotel Olomouc (Jeremenkova 36, 779 00 Olomouc)

ZÁŠTITA

REGISTRACE
Na konferenci se prosím zaregistrujte předem na www.konference-priroda.cz
KONFERENČNÍ PŘÍSPĚVEK
250 Kč – v ceně: účast na konferenci, materiály, občerstvení včetně obědu
500 Kč – v ceně: účast na konferenci, materiály, občerstvení včetně obědu,
roční předplatné časopisu Naše příroda (běžná cena za předplatné je 348 Kč)

SPOLUPRACUJEME

POŘADATEL
Naše příroda, o. s.
Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc
ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A REGISTRACE
Mgr. Vendula Pávková
pavkova@nasepriroda.cz, +420 777 714 679

Více informací na www.konference-priroda.cz

PROGRAM
9. 00

Zahájení konference

1. Vojenské újezdy a ochrana přírody
• Vojenské újezdy a ochrana přírody – Jelínková A. (Armáda ČR)
• Přírodní fenomény vojenského újezdu Hradiště – Matějů J. (Museum Karlovy Vary)
• Návrat orla skalního do ČR ve vztahu k vojenskému prostoru Libavá – Orel P.
(ZO ČSOP Nový Jičín)
• Péče o CHKO Brdy po zrušení vojenského újezdu – Fišer B. (AOPK ČR, Správa CHKO Brdy)

2. Zkušenosti ze zahraničí
• Obnova a ochrana pieskových dún, vresovísk a mokradí
vo Vojenskom obvode Záhorie - skúseností s projektom LIFE +
Olšovský T. a Šíbl J. (Správa CHKO Záhorie a BROZ)

Zkušenosti s péčí o bývalé vojenské prostory v Německu
• Das Nationale Naturerbe der Deutschen Bundesstiftung Umwelt – Erfahrungen im Umgang
mit ehemaligen Truppenübungsplätzen – Denstorf H.O.
(Deutsche Bundesstiftung Umwelt, Naturerbe GmbH)
• Naturverträgliches Geländemanagement bei Bundesforst – Umgang mit ehemals militärisch
genutzten Flächen in Deutschland – Stein S.
(Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Zentrale Bundesfors)

3. Výzkumy a objevy v bývalých vojenských prostorech
aneb proč jsou prostory tak přírodně cenné?
• Opuštěné vojenské prostory – (zanikající) refugia biodiverzity v současné krajině
Marhoul P. a Čížek O. (Beleco, z.s.)
• Disturbance těžkou technikou jako nástroj pro zachování biodiverzity opuštěných
vojenských prostorů – Čížek O. a Marhoul P. (Beleco, z.s.)
• Plán péče o PP Bzenecké cvičiště a navrhovanou NPP Bzenecká střelnice
Jongepierová I. (AOPK ČR a ZO ČSOP Bílé Karpaty)
• Vojenské újezdy jako útočiště velkých lupenonohých korýšů v české krajině
Lukáš Merta, Vít Zavadil, Jan Sychra (ENKI, o.p.s; Ústav botaniky a zoologie PřF MU v Brně)

4. Realizované projekty v bývalých vojenských prostorech (cvičištích)
• Návrat velkých býložravců jako nástroj péče o krajinu:
První rok zkušeností z BVVP Milovice-Mladá
Jirků M. a Dostál D. (Biologické centrum AVČR a Česká krajina, o.p.s.)
• Jedinečné managementy v bývalém vojenském cvičišti Na Plachtě – Vliv pojezdu vojenské
techniky na obojživelníky – Mikátová B. (AOPK ČR)
• Offroad – nástroj trvale udržitelného managementu a spolupráce s vyznavači
offroadových automobilů na Pístovských mokřadech u Jihlavy a VVP Stříbro
Dvořák J. a Maštera J. (Mokřady – ochrana a management)
• Zkušenosti s péčí o vojenské prostory po odchodu armády
Hanousek M. (ZO ČSOP JARO Jaroměř)
• Naučná stezka Cech Sv. Víta vybudovaná ČSOP díky programu
NET4GAS Blíž přírodě v místech bývalého vojenského cvičiště
Šindelář J. (ZO ČSOP Berkut)

17.00–18.00 Předpokládaný závěr konference

Aktuální program bude dále upřesňován

