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ZPRAVODAJ ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KRAJINNOU EKOLOGII
REGIONÁLNÍ ORGANIZACE IALE ČESKÉ REPUBLIKY
(Czech Regional Organization of the International Association for Landscape Ecology; CZ-IALE)

Představujeme pracoviště působící v oboru krajinná ekologie
Jedním z mála našich výzkumných pracovišť, které mají krajinu přímo v názvu je:

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví
Průhonice (VÚKOZ Průhonice) je pracovištěm mezioborového, především
aplikovaného výzkumu v oblasti okrasného zahradnictví, ochrany a tvorby
krajiny. Posláním ústavu je výzkum, vývoj a aplikace metod zachování,
managementu a tvorby krajiny, včetně uplatnění vegetačních úprav v sídlech. V
současnosti je poslání ústavu rozšířeno o integraci a koordinaci zájmů v
oblasti ochrany životního prostředí a kulturního dědictví, s důrazem na
mezinárodní priority České republiky v budoucím období. Ústav je státní
příspěvkovou organizací, jeho zřizovatelem je Ministerstvo životního prostředí
České republiky.
Ústav je pokračovatelem více jak sto let trvající tradice okrasného zahradnictví
v Průhonicích, jejíž vznik je spojen se založením Průhonického parku Arnoštem
Emanuellem Silva Taroucou v roce 1885. Počátek ústavu je kladen do roku 1927,
kdy byla zřízena Výzkumná stanice pro okrasné zahradnictví - součást Státních
pokusných objektů zemědělských v Průhonicích. V průběhu dalších let prošel ústav
řadou organizačních změn. Od 1. května 2000 byl změněn dřívější název ústavu
Výzkumný ústav okrasného zahradnictví Průhonice na současný Výzkumný ústav
Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví.

Výzkumná činnost ústavu je zaměřena mj. na metodologické aspekty
revitalizace krajiny, venkovských sídel a měst; na problematiku historické kulturní
krajiny. Tradiční oblastí výzkumu je péče o genofond rostlin včetně možností ochrany
a využití. Za pomoci moderních biotechnologií jsou rozvíjeny šlechtitelské,
množitelské a pěstební metody; rozvíjena je problematika ochrany rostlin před
škodlivými činiteli. V rámci ústavu je prováděn výzkum, vývoj a velkoplošná aplikace
biomonitorovacích metod sledování kvality složek životního prostředí. Další oblastí
výzkumu je problematika biomasy, její produkce a využití. Specializovaný výzkum za
pomoci biochemických a molekulárně genetických metod je prováděn v oblasti
sledování genetické diversity domácích dřevin.
K nevýzkumným činnostem ústavu patří mj. výkon státní statistické služby a
podpora výkonu státní správy; monitorování stavu v souborech historické zeleně a
cenných krajinných částech; poradenská a informační činnost, vzdělávací činnost
včetně služeb vzdělávacího a informačního střediska; pěstební a obchodní činnost,
jakož i zpřístupnění genofondových sbírek veřejnosti (dendrologická zahrada).
V souladu s uvedeným zaměřením výzkumu jsou pro období let 1999-2003
rozpracovány 4 základní výzkumné záměry:
1. Záchrana, soustřeďování, uchování a využití genofondu rostlin k tvorbě
kulturní krajiny včetně ohrožených a devastovaných území ČR
2. Řešení systémů trvalé vegetace ve specifických podmínkách městské,
průmyslové a zemědělské krajiny
3. Výzkum a inovace šlechtitelských postupů u okrasných rostlin a tvorba
výchozího šlechtitelského materiálu
4. Výzkum škodlivých činitelů rostlin zaměřený na spolehlivou diagnostiku, na
hodnocení stupně odolnosti rostlin a na preventivní a kurativní ochranná
opatření
VÚKOZ Průhonice je organizačně členěn do 11 oddělení: biodiverzity krajiny,
biomonitoringu, dendrologická zahrada, fytoenergetiky, genetiky a šlechtění,
historické kulturní krajiny, květinářství, ochrany rostlin, správy a provozu, školkařství,
vzdělávání a informatiky. Kromě základního pracoviště v Průhonicích má ústav
detašovaná pracoviště v Brně, Mostě a Karviné.
Bližší informace je možno obdržet na dále uvedené adrese, případně na
internetových stránkách : http://www.vukoz.cz./ .
Adresa ústavu:

VÚKOZ Průhonice
Květnové náměstí 391
252 43 Průhonice

Tel.: 02 / 67 75 00 30
Fax: 02 / 67 75 00 23
e-mail: adm@vukoz.cz
Martin Weber
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Výroční zpráva CZ-IALE (2000)
Od výročního plenárního shromáždění CZ-IALE 18.1.2000 (viz Bulletin CZIALE 1/2000, str. 3) se hlavní výbor soustředil na dva směry práce – zapojení naší
organizace do mezinárodního dění v oboru a posílení její role v kontextu tuzemských
institucí a aktivit.
V prvním směru jsme byli spoluaktéry vzniku Pan-evropského fóra pro
monitorování krajin při IALE coby střešní platformy všech krajinně-ekologických akcí
na území Evropy (prvního konzultačního setkání v anglickém Grange-over-Sands
19.-20.2. se za CZ-IALE zúčastnil H.Härtel, viz Bulletin CZ-IALE 1/2000, str. 4).
Druhého setkání v dánském Roskilde 17.10., kde se již přijala pravidla fungování a
směry úsilí, byl účasten P. Kovář. Na této schůzce bylo dohodnuto zastupování
národních reprezentací max. 2 lidmi. Zároveň došlo ke zvolení „steering committee“,
do níž byl nominován Z.Lipský, a toto seskupení má za jeden ze stěžejních cílů tzv.
„concerted action“, jinými slovy napsat efektivní grantový návrh, který by podpořil
operativní setkávání osob v rámci evropských činností souvisejících s krajinou –
záležitost je v pokročilém stadiu. V návaznosti na toto setkání proběhla konference
v Roskilde, z níž vzejde kniha „Future research on multifunctional landscapes“, a
speciální číslo časopisu Landscape and Urban Planning. Zpráva o obou akcích vyšla
v Bulletinu CZ-IALE 2/2000, str. 4 a 5.
Kromě toho se naši členové zúčastnili celé řady dalších setkání, z nichž některé
byly rovněž popsány ve zmíněném 2. čísle Bulletinu.
V druhém směru jsme vedli jednání na různých úrovních s MŽP ČR a vešli ve
známost jako profesní, mezinárodně respektovaná společnost disponující spektrem
odborníků z řady subdisciplín se vztahem k ekologii krajiny, jež může sloužit jako
background pro expertní ad hoc sestavené týmy k různým problémovým okruhům.
Jedním z vyústění je např. přizvání k implementační proceduře Evropské úmluvy o
krajině v ČR, jejíž text byl přijat na 718. zasedání Výboru ministrů Rady Evropy.
Přesnější zadání bude známo po informativní schůzce zástupců resortů 15.2. na
MŽP ČR. V průběhu roku jsme se na výzvu kolegů ze zahraničí angažovali např.
dopisy týkajícími se záchrany Bialowiežského pralesa (polskému premiérovi
J.Buzekovi) nebo brazilských tropických deštných lesů (podpora rezoluce) apod.
Byly dokončeny formality, bez nichž by nefungoval běžný provoz organizace,
tj. vyrobeny legitimace a po schválení přihlášek členů i navržených čestných členů
hlavním výborem (viz Bulletin CZ-IALE 2/2000, str.3) rozeslány adresátům. Tok
informací se uskutečňoval prostřednictvím Bulletinu CZ-IALE, který je všem členům
k dispozici jako možnost oslovit ostatní. Přípravou jednodenního semináře na půdě
budějovického Ústavu ekologie krajiny 1.2.2001 první rok legalizované existence CZIALE končí s vyhlídkou na rýsující se směry práce a vzájemných kontaktů (viz
zvláštní zpráva v tomto čísle).
Pavel Kovář
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Zápis z výročního plenárního shromáždění CZ-IALE, které se konalo dne
1. února 2001 v Českých Budějovicích jako součást II. pracovního semináře
CZ - IALE
V rámci programu semináře „Současné změny ve využívání krajiny v České
republice a nové trendy v krajinné ekologii“ zaznělo celkem 15 referátů (bylo
přihlášeno 14 příspěvků). Účast jak referujících tak i posluchačů přesáhla výrazně
počet přihlášených, přestože byl značný výskyt chřipkových onemocnění a sjízdnost
silnic byla vzhledem k momentálnímu počasí obtížná. Zúčastnilo se i mnoho studentů
Biologické fakulty a Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity. Celkem tomuto
jednodennímu semináři bylo přítomno cca 60 účastníků.
V úvodu zazněly krátké informace o Ústavu ekologie krajiny AV ČR, v jehož
prostorách se seminář konal, a o historii krajinné ekologie v rámci Akademie věd.
Výroční plenární shromáždění řídil předseda CZ-IALE P. Kovář. Ten nejprve
informoval plénum o zásadních tezích, které vznikly na konferenci IALE v Roskilde
v Dánsku, a seznámil účastníky s připravovanou konferencí IALE v letošním roce,
která se uskuteční ve švédském Stockholmu a v estonském Tartu. Dále byly na
plenárním zasedání CZ –IALE rozdány přihlášky ke členství novým členům (účastníci
se mohli seznámit s dosavadní historií vzniku CZ-IALE, s jejími Stanovami
zaregistrovanými MV ČR 15. března 1999 a s dalšími dokumenty). P. Kovář
prezentoval výroční zprávu o činnosti CZ-IALE (2000) a J. Votýpka zprávu o
finančním hospodaření CZ – IALE v roce 2000. Obě zprávy byly plénem schváleny
bez připomínek.
Plenární shromáždění potvrdilo dosavadní výši členských příspěvků (300,- Kč
u řádných členů, 150,- Kč u členů studentů) na další rok. Hlavní redaktor Bulletinu
CZ-IALE, Z. Lipský vyzval přítomné k zasílání krátkých informací týkajících se
krajinné ekologie, seminářů, konferencí, publikací včetně nových skript a pod.
M. Braniš a J. Votýpka přivezli pro zájemce sborníky z konference „Present
and historical nature-culture interactions in landscapes“, kterou organizovala PřF UK
v Praze v roce 1998 ve spolupráci s CZ IALE.
V polední přestávce se krátce sešel hlavní výbor CZ-IALE, který schválil nové
členy a diskutoval další odborný program CZ –IALE a spolupráci s dalšími institucemi
včetně centrálních státních orgánů.
Dne 6.2.200

zapsal Michael Bartoš
tajemník CZ-IALE
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ÚSTAV LESNICKÉ BOTANIKY, DENDROLOGIE A TYPOLOGIE, LDF MZLU V BRNĚ
ČESKÁ REGIONÁLNÍ ORGANIZACE IALE
STÁTNÍ MELIORAČNÍ SPRÁVA BRNO
NADAČNÍ FOND PROF. AUGUSTA BAYERA

Pořádají

Ke 20.výročí tvorby Územních systémů ekologické stability v ČR a SR
Mezinárodní konferenci

EKOLOGICKÉ SÍTĚ
I. Cirkulář

Brno, 23.-24.listopadu 2001
Česká republika
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ORGANIZACE
Místo konání konference:
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 00
Brno, Černá Pole
Termín a rámcový program konference:
Pátek 23.listopadu 2001 – odborná konference
Sobota 24.listopadu 2001 – exkurze, prvky ÚSES na jižní Moravě
Organizační výbor:
Ing. Antonín Buček, CSc.
Dr. Ing. Petr Maděra

Ing. Soňa Kolibáčová, PhD.
Ing. Libuše Šamánková

Kontaktní osoba:
Dr. Ing. Petr Maděra, tel.: 05/45134060, fax: 05/45211422, mobil: 0605
526797, e-mail: petrmad@mendelu.cz, ÚLBDT LDF MZLU v Brně,
Zemědělská 3, 613 00 Brno
Důležité termíny:
31.5. zaslání přihlášek
30.6. zaslání abstraktů
30.6. II.cirkulář s programem konference
23.11. text příspěvku, zaplacení vložného
Vložné:
Vložné předběžně ve výši 500,- Kč splatné při prezenci, členové IALE 100,- Kč
sleva, studenti a důchodci 250,- Kč. V ceně je sborník abstraktů, sborník
referátů, exkurze.
Stravování a ubytování:
Páteční oběd je možno zajistit v areálu univerzity v ceně 40,- Kč. Ubytování na
kolejích MZLU.
REFERÁTY

A

PŘÍSPĚVKY

Přihlásit referát a poster je možné nejpozději do 31.5.2001. K datu konání
konference bude vydán sborník abstraktů, po skončení konference, v prvním
čtvrtletí roku 2002, bude vydán sborník referátů ve formě tištěné a digitální
(CD, s možností uveřejnění příspěvků o větším rozsahu, včetně barevných
grafických příloh). Text abstraktu zaslat nejpozději do 30.6.2001, pokud
možno mailem na kontaktní osobu nebo na disketě poštou. Text příspěvku
vytištěný a na disketě bude vybírán v průběhu konference.
Pokyny pro autory abstraktů:
Text abstraktu o rozsahu max. 1 strany, textový editor MS Word, řádkování 1,
okraje 2,5 cm, písmo Times Roman, velikost písma 12. Český a anglický
název velikost písma 14, tučně, kapitálky, jméno a kontaktní adresa 12,
kurzívou.
Pokyny pro autory příspěvků:
Podrobné pokyny pro psaní příspěvků do sborníku budou ve II.cirkuláři.
Jednací jazyk:
Jednací jazyk konference i pro publikaci do sborníků jsou čeština, slovenština,
angličtina.
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NADAČNÍ FOND PROF. AUGUSTA BAYERA

Nadační fond Prof. Augustina Bayera byl založen dne 16.2.1995 pracovníky
Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a typologie lesnické a dřevařské fakulty MZLU
v Brně, Školního lesního podniku „Masarykův Les“ Křtiny, Lesů ČR a Výzkumného
ústavu lesního hospodářství a myslivosti. Nadační fond nese jméno po zakladateli
Dendrologického ústavu (dnešního ústavu lesnické botaniky, dendrologie a
typologie) na nově vzniklé lesnické fakultě v Brně, arboreta ve Křtinách a v Brně. Dr.
A.Bayer byl v roce 1942 umučen nacisty v koncentračním táboře a jako vynikající
odborník byl dlouhou dobu neoprávněně zapomenut. Nadační fond si klade za cíl
rozvíjet dědictví, které nám všestranný biolog, Prof. Bayer, zanechal.
Nadační fond má především dendrologické zaměření, základním cílem činnosti
fondu je podpora zvyšování vědomostí veřejnosti o dřevinách jako nejdůležitější
složce životního prostředí člověka. Nadační fond chce zvelebovat arboreta, lesní
palouky a přírodní rezervace na území ŠLP „Masarykův Les“ Křtiny, podporuje
projekty péče o genofond domácích druhů dřevin, jakož i lokální projekty s
dendrologickým a botanickým zaměřením na zachování přírodních, kulturních a
estetických hodnot krajiny.
Předsedou Nadačního fondu byl zvolen Prof. Ing. Jaroslav Koblížek, CSc.,
místopředsedou Ing. Luboš Úradníček, CSc., tajemníkem Dr. Ing. Petr Maděra. Sídlo
fondu je Jugoslávská 46, 613 00 Brno, IČO: 62160133. Nadační fond je registrován
v nadačním rejstříku u obchodního soudu v Brně v oddílu N, vložce č.102 od
11.2.1999.
Za krátkou dobu své existence se nadačnímu fondu podařilo:
- založit tradici každoročních, vždy na jaře a na podzim, dnů otevřených dveří v
arboretech Křtiny a Řícmanice, které jsou veřejností velice oblíbené a hojně
navštěvované. Členové nadačního fondu poskytují návštěvníkům doprovod a
odborný výklad
- zorganizovat odborný seminář „Dřeviny - bohatství a krása naší krajiny“, včetně
vydání sborníku příspěvků
- autorsky zajistit a vydat průvodce arboretem Křtiny
- realizovat projekt záchrany genofondu domácích druhů jilmů. Byla sesbírána a
vyseta semena všech tří druhů jilmů, vypěstované sazenice byly zasazeny na
vhodné biotopy
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- zatím nejvýznamnějším projektem nadačního fondu je vybudování v evropském
měřítku zcela ojedinělé naučné stezky „Domácí dřeviny“ v arboretu Křtiny, na které
je v současné době shromážděno již 135 druhů dřevin rostoucích přirozeně v ČR,
včetně vydání průvodce touto stezkou. Od roku 1997 se podařilo stezku po celou
sezónu zpřístupnit veřejnosti
- rozjet projekt „Hledejme největší stromy“, databáze dnes čítá několik set položek od
desítek respondentů
- od roku 2000 nadační fond vyhlašuje soutěž o nejlepší studentské vědecké práce
s ekologickou tematikou, na ceny věnuje každoročně 15.000,- Kč
Nadační fond můžete podpořit finančním darem zaslaným na účet číslo:
102620200/5100 vedený u IPB a.s. Brno město. Každý, kdo přispěje ročně alespoň
200,- Kč, stává se členem klubu přátel nadačního fondu, který má mimo jiné vstup
zdarma do arboret ŠLP Křtiny.

Nadační fond prof. Augusta Bayera
vypisuje veřejnou soutěž:
1) o nejlepší bakalářskou práci s ekologickým zaměřením
2) o nejlepší diplomovou práci s ekologickým zaměřením
3) o nejlepší studentský vědecko-výzkumný záměr (doktorandská práce, diplomová
práce) s ekologickým zaměřením
Přihlášky do soutěže mohou poslat autoři, školitelé, konzultanti nebo oponenti.
Součástí přihlášky musí být jeden výtisk (stačí kopie svázaná kroužkovou vazbou)
práce přihlašované do soutěže (ad 1, 2), záměr projektu (ad 3, musí obsahovat
jméno, školu, název projektu, hypotézu, cíl, metodu) a kontaktní adresa na autora.
Adresa: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a typologie, Zemědělská 3, 613 00
Brno.
Ceny:
2.000,- Kč za nejlepší bakalářskou práci, 2.-3.místo věcný dar.
3.000,- Kč za nejlepší diplomovou práci, 2.-3. místo věcný dar.
2 x 5.000,- Kč na podporu realizace nejlepších studentských vědecko-výzkumných
záměrů.
Termín odevzdání přihlášek: do 31.5.2001
Hodnocení přihlášených prací:
Hodnocení provede poradní sbor nadačního fondu složený ze zaměstnanců
Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a typologie; Výzkumného ústavu lesního
hospodářství a lesnické praxe.
Vítězové soutěže budou uvědoměni do 1 měsíce po termínu odevzdání práce
písemně.
Informace:
U tajemníka nadačního fondu Dr. Ing. Petra Maděry, tel.: 05/45134060, e-mail:
petrmad@mendelu.cz
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Informace z konferencí, workshopů, seminářů
Ve dnech 19. 21. 6. 2000 proběhl ve Wageningen (Nizozemí) další workshop
pracovní skupiny ISOMUL (International Studygroup On Multiple Use of Land)
pod názvem „Fragmentation and Land Use Planning: Analysis and Beyond“.
Sborník přednášek on line je v současné době za 27,50 Euro k dispozici na
http://www.wau.nl/rpv/isomul. Spolu s tím lze na stránkách ISOMUL objednat 6
stávajících titulů odborných publikací a dozvědět se více o cílech a aktivitách této
mezinárodní skupiny.
Petr Sklenička
Tvář naší země. Krajina domova
Ve dnech 21. – 23. února 2001 se konala velkoryse pojatá konference o české
kulturní krajině, kterou z podnětu prezidenta České republiky uspořádala Česká
komora architektů. Záměrem konference, podle slov předsedy organizačního výboru
Ivana Dejmala, bylo provést rekapitulaci vztahu ke krajině a konstatovat příčinné
souvislosti jejího stavu, meze a možnosti jejího využívání i předpoklady a podmínky
snah o její ochranu a obnovu. K účasti byli přizváni přírodovědci, ochranáři,
urbanisté, architekti, lesníci, zemědělci, vodohospodáři, ale i sociologové, filosofové a
bohoslovci, vědečtí pracovníci, ministerští úředníci i nevládní organizace.
Reprezentativně obsazená a bohatě navštívená konference byla slavnostně
zahájena ve Španělském sále Pražského hradu. Čestný předseda konference,
ekologicky orientovaný filozof Erazim Kohák, se v úvodním projevu zamýšlel nad
vztahem člověka ke krajině. Spolu s Ivanem Dejmalem v roli moderátora formulovali
hlavní cíl této akce: setkání a tříbení názorů urbanistů a krajinných architektů,
inženýrů i přírodovědců, kteří by měli pojmenovat hlavní problémy současné české
krajiny a společně hledat východiska k jejich řešení. Váhu a aktuálnost této
problematiky podtrhla osobní účast a úvodní proslovy českého a slovenského
ministra životního prostředí Miloše Kužvarta a László Miklóse, ministra zemědělství
Jana Fencla či velvyslance Evropské komise Ramireze Cibriana. Z předtočeného
videozáznamu přednesl svůj pozdrav britský následník trůnu princ Charles, který je
známý svým zájmem o přírodu a životní prostředí. Prezident Václav Havel, jemuž
nemoc zabránila v osobní účasti, pozdravil shromáždění alespoň po telefonu
z nemocnice. V krátkém sympatickém vystoupení zařadil starost a péči o naši krajinu
mezi české národní zájmy. Předseda Senátu Petr Pithart, člověk bytostně
humanitního zaměření, promluvil jako rozený krajinný ekolog, když velmi výstižně
charakterizoval podstatu paměti krajiny a odraz společenských procesů a změn
v kulturní krajině. Petr Pithart slavnostně prohlásil konferenci za zahájenou.
Na další dva dny se jednání přenesla do kongresového střediska Výzkumného
ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích. Téměř 60
ústních referátů bylo rozděleno do 6 tematických bloků (panelů), jež dohromady
charakterizují ohromnou šíři záběru, který si konference předsevzala:
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1. „Krajina jako přírodní prostor“
2. „Krajina jako kulturní prostor“
3. „Duchovní rozměr krajiny“
4. „Umělecká reflexe krajiny“
5. „Krajina z pohledu dnešních uživatelů“
6. „Krajina v ohrožení
V porovnání s řadou standardních, někdy pochvalných, někdy sebestředných
referátů kontrastoval až příliš kritický projev Josefa Fanty, v minulosti prvního ředitele
Krkonošského národního parku a nyní emeritního profesora univerzity
v Amsterdamu, který u části zúčastněných vyvolal skandovaný potlesk vstoje.
V následujícím bloku na něj musel reagovat Ivan Dejmal poukazem na množství
práce i dílčí úspěchy, jichž se v uplynulém desetiletí podařilo dosáhnout v péči o
českou kulturní krajinu. Podobných jiskření a polemik však bylo poskrovnu, protože
na skutečnou a neformální diskusi nezbylo v nabitém programu dost prostoru. Na tak
velké konferenci však kromě oficiálního programu mívají pro zúčastněné nemenší
význam i kuloární rozhovory a setkání, jichž bylo opravdu nespočetně.
Důležitou, trvalou a cennou součástí konference je soubor 7 sborníků (celkem
1186 stran). První a nejrozsáhlejší sborník (368 stran) má stejný název jako celá
konference (Tvář naší země. Krajina domova). Obsahuje tři oficiální projevy ze
zahájení ve Španělském sále a 50 vybraných referátů, které zazněly v Průhonicích.
Ve sborníku je dále uveřejněn důležitý dokument, dlouho připravovaná a v roce 2000
přijatá Úmluva o evropské krajině (nebo Evropská úmluva o krajině?). Dalších 6
sborníků odpovídá šesti výše uvedeným tématickým panelům a obsahuje celkem 120
odevzdaných příspěvků, na které se nedostalo při ústní prezentaci. Sborníky byly
vydány v nákladu 1000 výtisků. Zbývající výtisky lze až do rozebrání objednat na
České komoře architektů, Josefská 34/6, Praha 1 (cena 700,- Kč za celý soubor).
S konferencí souvisí stejnojmenná výstava, otevřená od ledna do března
v Tereziánském křídle Starého královského paláce na Pražském hradě. Výstava
přibližně 45 obrazů a 50 fotografií prezentuje odraz české krajiny ve výtvarném
umění a fotografii v uplynulých dvou stoletích. K výstavě a konferenci vyšla do třetice
reprezentativní obrazová publikace téhož názvu (viz Nové knihy), jejímž záměrem je
ukázat proměny krajiny na našem území. Kniha je koncipovaná jako obsáhlý soubor
ukázek literárních textů a výtvarných děl (100 reprodukcí obrazů a fotografií).
Zdeněk Lipský
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Nové knihy
Tvář naší země. Krajina domova.
Výpravná obrazová publikace vydaná u příležitosti stejnojmenné výstavy a
konference v únoru 2001 spojuje vybrané literární ukázky s reprodukcemi obrazů a
fotografií české krajiny od 19. století (230 stran, 420,- Kč; ISBN: 80-900903-8-9).
Teoretické a praktické aspekty ekologie krajiny.
Editor Jan Kender, vyd. MŽP ČR v nakladatelství ENIGMA, Praha, v roce
2000, 220 stran, ISBN: 80-7212-148-0. K dostání zdarma na MŽP ČR. Publikace
kolísavé úrovně využívající prací různých autorů, která si klade za cíl spojit v jedné
knize různé teoretické přístupy k problémům kulturní krajiny a konkrétní metody jejich
řešení.
Kulturní krajina aneb proč ji chránit? Téma pro 21. století.
Editoři Tomáš Hájek a Karel Jech, vyd. MŽP ČR v roce 2000, 244 stran, ISBN
80-7212-134-0. Soubor 33 příspěvků, jejichž autoři reprezentují různé přístupy a
pohledy na kulturní krajinu a její ochranu jako velké a intenzívně diskutované téma
současnosti.
ZL

KALENDÁŘ

AKCÍ

EKOTREND „trvale udržitelný rozvoj“, mezinárodní konference pořádaná k 10.
výročí založení Jihočeské univerzity v rámci výstavy EKOSTYL 2001, Výstaviště,
České Budějovice, 28.-29. března 2001 (e-mail: pechar@zf.jcu.cz; www.zf.jcu.cz)
ECOLAND Forum meeting and field training, El Tiemblo, Spain, 29 April – 5 May,
2001 (e-mail: M. Perez Soba@Alterra.wag-ur.nl)
Krajina, člověk, kultúra. VI. celoslovenská konference s medzinárodní účastí
organizovaná v rámci VII. ročníku mezinárodního festivalu filmů, televizních
programů a videoprogramů s tématikou ochrany a tvorby životního prostředí
ENVIROFILM 2001, Banská Bystrica, 2.-4. května 2001 (e-mail: ev@sazp.sk,
krsakova@sazp.sk; tel. a fax: 00421 884132153)
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Sustainable Use of Land and Water. 19th European Regional Conference, June
4-8, 2001, Brno – Praha (http://www.vumopl.tel.cz, http://www.bvv-congress.cz;
e-mail: pekarkova@vumop.tel.cz, snovak@bvv.cz)
3rd International Conference on Ecosystems and Sustainable Development
ECOSUD 2001, Alicante (Spain), June 6-8, 2001 (e-mail:shanley@wessex.ac.uk.;
www.wessex.ac.uk)
International Conference Is Globalization Overpowering Democracy? The
Challenge for Ecology, Economy and Culture. June 12-16, 2001, Praha, Villa
Lanna (http://www.uek.cas.cz/GlobDem/; e-mail: GlobDem@uek.cas.cz)
Land Use/Land Cover Changes in the Period of Globalization (LUCC
Conference), Praha, July 14-20, 2001 (e-mail: LUCC 2001@natur.cuni.cz;
http://www.natur.cuni.cz/LUCC2001)
Development of European Landscapes. IALE European Conference.
Stockholm (Sweden), 30 June – 2 July 2001, Tartu (Estonia), 3-6 July 2001
(e-mail: iale@geo.ut.ee; http://www.geo.ut.ee/IALE 2001)
Global Change Open Science Conference. Amsterdam (The Netherlands), July
10 – 13, 2001 (http://www.scicont.igbp.kva.se)
10th Annual Meeting of the UK regional chapter of the IALE (IALE-UK):
Hedgerows of the World: their ecological functions in different landscapes.
University of Birmingham, UK, September 5-8, 2001 (e-mail: ejb@ceh.ac.uk;
www.iale.org.uk)
Nature and Society in Regional Context. 4rd Moravian Geographical
Conference CONGEO 01, Tišnov, 10.-14. září 2001 (e-mail: vaishar@geonika.cz;
http://www.geonika.cz)
Seminář NIVA z multidisciplinárního pohledu IV., Brno-Slatina, 10. října 2001
(garant Doc.Dr. Vladimír Řehořek, katedra botaniky PřF MU, Kotlářská 2, 611 37
Brno)
Ekologické sítě. Mezinárodní konference k 20. výročí tvorby ÚSES v ČR a SR,
Brno, 23.-24. listopadu 2001 (informace uvnitř Bulletinu)

Bulletin CZ-IALE, Zpravodaj České společnosti pro krajinnou ekologii (Regionální organizace IALE České
republiky). Vydává CZ-IALE pro interní potřebu svých členů.
Redakce: CZ-IALE, Benátská 2, 128 01 Praha 2. Odpovědný redaktor: Zdeněk Lipský,
e-mail:lipsky@kostelec.czu.cz
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ZÁVAZNÁ

PŘIHLÁŠKA

(odeslat nejpozději do 31.5.2001 na adresu Petr Maděra, Zemědělská 3,
613 00 Brno, e-mail: petrmad@mendelu.cz):

Jméno a příjmení: ..…………………………………………………………….
Adresa: ..………………………………………………………………………...
………..…………………………………………………………………………..
e-mail: ..……………………………………………………………………..…..
Název referátu: ..……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
Název posteru: ..……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..
Chci zajistit ubytování na kolejích a kdy: .…………………..………………
Chci zajistit oběd 23.11.:

ano

ne

Zúčastním se exkurze:

ano

ne
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