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Vážení kolegové, 

V současné době se nabízí snad poslední možnost autenticky zachytit a uchovat mizející 
svědectví o proměnách české kulturní krajiny od poloviny minulého století. Identifikace sil, 
které v tomto procesu působily, je důležité nejen pro naše poznání, ale i pro územní 
a krajinné plánování či pozemkové úpravy, ale i pro posilování identity lokalit a mikroregionů, 
pochopení sídelních preferencí obyvatel, propagaci mikroregionů s cílem posílení cestovního 
ruchu.  

Projekt, financovaný Technologickou agenturou České republiky, předpokládá řadu 
konkrétních aplikovaných výzkumů – mimo jiné certifikovanou metodiku tvorby Moderní 
kroniky obce, řadu workshopů, výstav a besed. Cílem naší konference je prezentovat 
výsledky řešení projektu a konfrontovat je s výsledky jiných týmů. 

Konference je určena zejména pro akademickou sféru, reprezentanty regionálních 
a mikroregionálních institucí, regionální agentury a další zájemce.  

 
 
PŘÍSPĚVKY 

 Jednacím jazykem konference je čeština. Příspěvky budou předneseny s využitím 
prezentací v programu power point. Maximální doba ústní prezentace je 15 minut. 
Prezentovat lze také postery o maximálním formátu A1. Z konference bude vydán sborník 
abstraktů. Organizátoři navrhnou autorům vybraných příspěvků podle možnosti jejich 
publikování v hodnotných časopisech. 
 

 
MÍSTO KONÁNÍ 

Konference se bude konat v nových prostorách pavilonu M v kampusu Mendelovy 
university v Brně – Černých Polích na Zemědělské 1. Mendelova univerzita oslavila 
v minulém roce 95. výročí svého založení. S 10 654 studenty je třetí největší univerzitou 
v Brně. Ústav aplikované a krajinné ekologie byl založen v roce 1990. Rozvíjí výzkum 
v oborech krajinná ekologie a environmentalistika, krajinné inženýrství, vodní hospodářství, 
odpadové hospodářství a čistší produkce. Ústav garantuje bakalářské obory agroekologie 
a pozemkové úpravy, magisterské obory agroekologie, rozvoj venkova a management 
odpadů a obor doktorského studia aplikovaná a krajinná ekologie. Vydává mezinárodní 
vědecký časopis European Countryside a v každém sudém roce pořádá mezinárodní 
vědeckou konferenci EURORURAL.  

 
PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM 
 
10:00 – 10:30 Zahájení 
10:30 – 12:00 Prezentace výsledků projektu Krajinná paměť jako dědictví venkova 
12:00 – 13:00 Přestávka na oběd 
13:00 – 15:00 Vystoupení dalších účastníků 
15:00 – 15:30 Zakončení 
 

Detailní program bude uveden ve druhém cirkuláři, který bude distribuován před 
prázdninami 2015. Konference je bez konferenčního poplatku. Drobné občerstvení během 
jednání bude zajištěno.  

Zájemci o účast se mohou zaregistrovat: http://www.uake.cz/registrace/ 

Bližší informace: pametkrajiny@email.cz 

Více informací o projektu: http://pametkrajiny.mendelu.cz/ 
 
Kontaktní údaje: Konference krajinná paměť, Ústav aplikované a krajinné ekologie, 
Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno 
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