Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
ve spolupráci s Českým vysokým učením v Praze

KONFERENCE
PRAKTICKÉ PŘÍSTUPY K IDENTIFIKACI A OCHRANĚ
HISTORICKÝCH KULTURNÍCH KRAJIN

13. 10. – 14. 10. 2022
Státní zámek Kratochvíle
Petrův Dvůr 9, 384 11 Netolice

Projekt DG20P02OVV019
Praktické přístupy k územní ochraně historické kulturní krajiny

Konference představí výsledky několika projektů, zaměřené na identifikaci, ochranu a
prezentaci hodnot historických kulturních krajin. Zejména pak výstupy projektu Praktické
přístupy k územní ochraně historické kulturní krajiny (NAKI II DG20P02OVV019). Během
konference bude možné navštívit výstavu "Probuzení rožmberské princezny v jihočeské
krajině", která bude přístupná na zámku Kratochvíle a v Muzeu JUDr. Otakara Kudrny v
Netolicích. Součástí konference bude i terénní exkurze s ukázkou dochovaných stop systému
převádění vody v krajině vč. Krčínovy strouhy a strukturovaná hospodářská krajina
Schwarzenberského dominia s alejemi v srdci bývalé Rožmberské obory s dvorem
Švarcenberk.

PROGRAM
Čtvrtek 13. 10. 2022
čas

příspěvek

9:30 - 10:00
10:00 – 10:20

Prezence
Krajina pro chov a výcvik
ceremoniálních kočárových koní
v Kladrubech nad Labem
Dědictví zaniklých krajin prezentace projektu NAKI
Aplikace metodiky typologie
historické kulturní krajiny v praxi
Přestávka s občerstvením
Historické kulturní krajiny
Turnovska se zaměřením na
komponovanou krajinu v okolí
Sychrova
Historické kulturní krajiny na území
ORP Poděbrady
Historické kulturní krajiny
Kutnohorska
Oběd, Individuální prohlídka
výstavy "Probuzení rožmberské
princezny v jihočeské krajině" na
zámku Kratochvíle
Výstavy jako prostředek prezentace
historické kulturní krajiny
Od kamene k lidem a zase zpět.
Interpretace souvislostí přírodních a
kulturních hodnot v národním
geoparku Kraj blanických rytířů
Spolupráce s místní komunitou při
ochraně a prezentaci historického
dědictví
Přestávka s občerstvením
Oborníci Netolické obory
Krčínova stoka na Kratochvíli
Prachaticko – komplex historických
kulturních krajin
Komentovaná prohlídka zámku
Kratochvíle

10:20 – 10:40
10:40 – 11:00
11:00 – 11:20
11:20 – 11:40

11:40 – 12:00
12:00 – 12:20
12:30 – 14:00

14:00 – 14:20
14:20 – 14:40

14:40 – 15:00
15:00
15:20
15:40
16:00

–
–
–
–

15:20
15:40
16:00
16:30

Od 17:00

přednášející

organizace

Zdeněk Novák

NZM

Zdeněk Lipský

PřF UK

Marek Ehrlich

NPÚ

Martin Weber

VÚKOZ

Jiří Kupka

FSv ČVUT

Markéta Šantrůčková

VÚKOZ

Alena Salašová, Jozef
Sedláček
Kateřina Červenková

ZF MENDELU
ČSOP Vlašim

Anna Svobodová

VÚKOZ

Ladislav Brašnička
Jan Hendrych
Oldřich Vacek
Jan Hendrych

Netolice
FSv ČVUT
FSv ČVUT

Pozn.: v rámci každého příspěvku je počítáno s krátkou diskusí.

Pátek 14. 10. 2022
čas
8:30 – 9:30

9:45 – 16:00

Individuální prohlídka výstavy
„Probuzení rožmberské princezny
v jihočeské krajině“ v Muzeu JUDr.
Otakara Kudrny v Netolicích
Terénní exkurze do bývalé
Netolické obory
(pěšky s přejezdy vlastními auty)

Exkurzi povedou
J. Hendrych
a A. Svobodová.
Je třeba počítat
s patřičným vybavením
do terénu a stravou z
vlastních zásob

Vstup do muzea je pro
účastníky konference
zdarma po předložení
vizitky
Sraz účastníků exkurze
v 9,45 na parkovišti u
zámku Kratochvíle

Přihláška:
Přihlášku na konferenci prosím vyplňte nejpozději do 31. 8. 2022 v on-line
formuláři:
Praktické přístupy k identifikaci a ochraně historických kulturních krajin
(https://forms.gle/Xr7waZuzuM29phuNA)
V případě dotazů ev.
medkova@vukoz.cz

dalších

potřeb

prosím

kontaktujte

L.

Medkovou:

Pro ubytování účastníků konference je možno využít Hotel Rychta v Netolicích
(http://www.hotelrychta.com/), ev. další možnosti podle vlastního uvážení. Ubytování
si každý zajišťuje individuálně.

