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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)
Zápis z jednání výboru CZ – IALE
konaného dne 11. února 2004 v Praze (PřF UK, Benátská 2)
Přítomni (abecedně): Bartoš, Braniš, Buček, Kovář, Trnka, Votýpka
Omluven: Lipský
Hlavní body jednání:
1. Schválení jednotlivých přihlášek nových členů CZ–IALE a následné podepsání
členských průkazů (předseda, tajemník). Novou sadu průkazů nechá vyrobit
J.Votýpka.
2. Diskuse plánu činnosti CZ–IALE na rok 2004 s důrazem na konání valného
shromáždění spojeného s konferencí „Venkovská krajina“ v Hostětíně 14.16.5.2004. Přesnější informace o konferenci budou uveřejněny v Bulletinu CZIALE.
3. Příprava voleb nového Hlavního výboru CZ-IALE (stávající výbor má mandát do
výroční konference a plenárního shromáždění 2004). Podle stanov schválena
volební komise: M. Braniš (předseda), H. Habrová, P. Petřík, E. Boucníková.
Členové budou volební komisí vyzváni ke korespondenční volbě s termíny
stanovenými v souladu se stanovami.
4. Diskuse o fungování webových stránek CZ–IALE - kladen důraz na dodávání
všech relevantních informací ke zveřejnění elektronickou (Internetovou) cestou
(stále na adresu jarvojta@natur.cuni.cz).
5. Informace, že po výzvě RVS z podzimu 2003 vyjde zhuštěné sdělení o naší
společnosti v Akademickém bulletinu (pravděpodobně v březnovém čísle, zatím
nepotvrzeno).
Zápis z jednání vyhotovil Michael Bartoš (tajemník CZ-IALE)

Nabídka tvůrčího semináře z oboru krajinné ekologie ve dnech 6.-7.5.2004
na Nových Hradech
Před dvěma lety se uskutečnil na Nových Hradech seminář s názvem
"Continuity 2002". Tehdy jsme jeho účastníkům slíbili, že časem zpracujeme
výsledky a pozveme je k jejich presentaci. Nyní tedy nastává onen kýžený čas a část
výsledků je zpracována – pro Vás možná o to zajímavěji, že se celý projekt týká
nejen kulturní krajiny v Čechách, ale i kulturní krajiny v Rakousku a Japonsku.
Abychom mohli dokončit celý projekt, dovolujeme si Vás přizvat k aktivní a tvůrčí
spolupráci.
Rádi bychom Vás pozvali na Nové Hrady. Budeme se společně věnovat jak
doposud zjištěným výsledkům, Vaší reakci na ně a diskutovat o současné situaci a
možnostech, které z celého projektu vyplývají.
V plánu je též výlet do jedné zaniklé a znovu se rodící vesnice.
Účastníkům bude hrazeno ubytování, strava, výlet a doprava z a do Českých
Budějovic
Předběžný program:
6.5. 2004 ČTVRTEK
12.45 - 13.00 sraz v Českých Budějovicích před Vlakovým nádražím pod hodinami,
odjezd na výlet do Pohorské Nové Vsi (rozhodně si vezměte s sebou
pas!!!, neboť území leží na státní hranici a doporučujeme vzít s sebou
fotoaparát, je to území nanejvýš pozoruhodné)
17.00 – 17.30 příjezd do Nových Hradů, ubytování
18.00 – večeře
19.00 prezentace dosavadních výsledků z Japonska
po jejím skončení v případě hezkého počasí oheň
7.5. 2004 PÁTEK
9.00 – 13.00 seminář
13.30 – oběd
poté odjezd po vlastní ose domů
Popis Projektu
Rurální krajina v ČR, a obecně v Evropě, se ocitá na křižovatce dalšího
vývoje. Zemědělská produkční funkce přestává být tou hlavní a nastupuje zde mnoho
změn nejen ve strukturách krajiny, ale také v ideích o jejím budoucím využití a její
budoucí podobě.
Jedním z praktických i teoretických způsobů, jak získat přesnější představu o
možné budoucnosti rurální krajiny, je prozkoumat její současné vnímání a hodnocení.
Tím, že se jedná o krajinné scenérie české a japonské, tedy kulturně a geograficky
velmi vzdálené, by se mohly objevit podmíněné kulturní faktory vnímání a hodnocení
krajiny a naopak se mohou ukázat určité krajinné eko-typy jako stabilní.
Za tým Antropokeologie ÚEK AV ČR

Berenika Dobiášová
(berenika@uek.cas.cz)
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Ekologický institut Veronica
& Centrum modelových ekologických projektů
pro venkov v Hostětíně
a Regionální organizace IALE České republiky (CZ-IALE)
pořádají
2. ročník mezinárodní mezioborové konference

venkovská krajina
Cílem konference je vytvořit pracovní rámec pro setkávání odborníků z řad
studentů bakalářského, magisterského či doktorandského studia a dalších
zájemců o téma venkovská krajina.
Konference proběhne od pátku 14. května do neděle 16. května
2004.
Plánovaný program:
čtvrtek 13. května Odpoledne / Příjezd účastníků,
večer
ubytování
pátek 14. května
9–18
Konference Venkovská
krajina
bloky referátů účastníků
večer
sobota 15. května

dopoledne
odpoledne

neděle 16. května

Posezení u ohně,
společenský večer bez
společenského oděvu
Praktický workshop na
krajinářské téma
Valná hromada CZ–IALE

po skončení Exkurze
programu
po environmentálních
projektech v Hostětíně
Lektorovaná exkurze
po bělokarpatské krajině

Hostětín
zasedací sál
restaurace
Záložna,
Slavičín
Hostětín
Hostětín
zasedací
místnost
restaurace
Záložna,
Slavičín
Hostětín

Organizátoři konference děkují Městu Slavičín za vstřícné jednání a poskytnutí
konferenční místnosti.
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Organizační pokyny:
Uzávěrka závazných přihlášek na konferenci je stanovena na
28. března 2004.
Uzávěrka pro zaslání referátu do sborníku konference je do 18.
dubna 2004. Formátování příspěvků ve sborníku je k dispozici
účastníkům konference v elektronické podobě (venk_krajina.dot). Tento
termín a formát je závazný. Pokud je účastník nedodrží, organizátoři se
nezavazují, že příspěvek bude do sborníku zařazen. Maximální délka
příspěvku do sborníku je 5 stran včetně příloh. Sborník vyjde jen v
černobílé podobě, bude opatřen ISBN.
Všechny přijaté příspěvky budou před vytištěním sborníku recenzovány.
Organizátoři si tímto vyhrazují právo příspěvek neotisknout a účastníka
do konference nezařadit.
Každý řádně zaregistrovaný účastník konference uhradí vložné 200 Kč,
které zahrnuje úhradu nákladů na organizační zajištění konference a
sborník (jak v tištěné podobě, tak na CD-ROM) – náklady na ubytování
a stravování nejsou součástí vložného.
Je možné poskytnout úlevu z vložného a příspěvek na cestovné na
základě zaslané žádosti s příslušným odůvodněním.
Na páteční zcela konferenční den naváže sobotní workshop, tj.
skupinová práce s materiály na konkrétní krajinářské téma. Podrobnosti
o tématu a podrobnější materiály k seznámení obdržíte předem – na
přihlášce, prosím, zaznačte, že máte o takovouto formu práce zájem!
Bude velmi cenné, když své přednášky doplníte bohatou obrazovou
dokumentací. Při větším množství účastníků bude navíc časově
výhodné, když se rozhodnete prezentovat svoji přednášku posterovou
formou jen s krátkým komentářem. Přednášková místnost bude
vybavena dataprojektorem, zpětným projektorem a nástěnkami na
postery.
Závazně přihlášení účastníci obdrží začátkem května detailní informace
(nabídky spojů, mapa se zákresy důležitých míst apod.)

Ubytování
Účastníci konference budou ubytováni v rekreačním domě Na staré
hospodě v Hostětíně. Ubytovna poskytuje standardní vybavení ve 3 až 5
lůžkových pokojích ve dvou podlažích, sociální zařízení je společné vždy
pro jedno podlaží. Cena za ubytování je 150 Kč za osobu a noc. Ubytování
je
také
možné
v
hotelu
Slavičan
(více
na
http://www.volny.cz/hotelslavican). Vaše požadavky zaznačte, prosím,
v závazné přihlášce!

Tento projekt finančně

podpořila Evropská unie.
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Tato přihláška je k dispozici i na
http://www.veronica.cz/aktuality/vk2004/venk_krajina2004.htm
#Prihl
zaregistrujte se elektronicky!

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
na mezinárodní mezioborovou konferenci

venkovská krajina
Hostětín, Slavičín (Bílé Karpaty)

● 14.–16. května 2004

Jméno, příjmení, titul:
Kontaktní adresa:
Profese, studium na
škole:
E-mail:
Téma referátu:
Účast na workshopu

ano–ne

Účast na Valné hromadě IALE

ano–ne

Ubytování
Na staré hospodě, Hostětín

Hotel Slavičan, Slavičín

Ze čtvrtka na pátek
Z pátku na sobotu
Ze soboty na neděli
Stravování
Dávám přednost vegetariánské stravě:
Snídaně

ano–ne
Oběd

Večeře

–

–

Pátek
Sobota
Neděle

Přihlášku odešlete do 28. března 2004 na adresu:
Ekologický institut Veronica
Hostětín 4, 687 71 Bojkovice
Tento projekt finančně

E–mail:veronica.hostetin@ecn.cz
Kontaktní osoba: Radim Machů
podpořila Evropská unie.
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Ústav lesnické botaniky, dendrologie a typologie, LDF MZLU v Brně
NADAČNÍ FOND PROF. AUGUSTA BAYERA
pořádají k 85.výročí založení univerzity mezinárodní konferenci

HODNOCENÍ STAVU A VÝVOJE LESNÍCH
GEOBIOCENÓZ
Konference se uskuteční v Brně 15.-16.října 2004
Cílem konference
je zhodnotit výsledky šestiletého období výzkumu ústavu v projektu
„Hodnocení dynamiky vývoje lesních geobiocenóz“ v rámci výzkumného záměru
fakulty a srovnat výsledky s obdobně zaměřenými projekty z jiných řešitelských
pracovišť. Zdůraznit praktické aplikace výstupů v lesním hospodářství, ochraně
přírody či krajinném plánování.
Místo konání konference
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 00
Brno, Černá Pole - aula
Termín a rámcový program konference
Pátek 15.října 2004 – odborná konference
Sobota 16.října 2004 – exkurze, geobiocenologické výzkumné plochy na ŠLP
Kontaktní osoba
Dr. Ing. Petr Maděra, tel.: +420/545134060, fax: +420/545211422, e-mail:
petrmad@mendelu.cz, ÚLBDT LDF MZLU v Brně, Zemědělská 3, 613 00 Brno
Důležité termíny
do 31.5. vrácení předběžných přihlášek
do 30.6. II.cirkulář s předběžným programem konference
do 31.8. zaslání textu příspěvku a možnost přihlášení s aktivní účastí
do 31.9. zaplacení vložného na účet: 102620200/0300, ČSOB a.s. Brno
Vložné
Vložné ve výši 500,- Kč splatné do 31.9., členové IALE 400,- Kč, studenti a
důchodci 250,- Kč. V ceně je sborník referátů, občerstvení při konferenci. Exkurze
ve výši 200,- Kč se platí zvlášť, v ceně je i občerstvení. Platbu vložného proveďte až
po obdržení II.cirkuláře.
Sborník
K datu konání konference bude vydán sborník příspěvků ve formě tištěné a
digitální (CD, s možností uveřejnění příspěvků o větším rozsahu, včetně barevných
grafických příloh). Text příspěvků zaslat nejpozději do 31.8.2004, pokud možno
e-mailem na kontaktní osobu nebo na disketě či CD poštou.
Jednací jazyk
Jednací jazyk konference i pro publikaci do sborníků jsou čeština, slovenština,
angličtina.
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KALENDÁŘ

AKCÍ

Nabídka tvůrčího semináře z oboru krajinné ekologie ve dnech 6.-7.května2004
na Nových Hradech - viz informace uvnitř Bulletinu
Venkovská krajina II. Druhá mezinárodní mezioborová konference mladých
odborníků, tentokrát spojená s výročním valným shromážděním členů CZ-IALE.
Slavičín a Hostětín, Bílé Karpaty, 14.-16.května 2004
(www.veronica.cz, viz také informace uvnitř Bulletinu)
Teória a prax krajinno-ekologického plánovania. Vědecký seminář u
příležitosti životního jubilea Prof. Milana Ružičky, Nitra, 21. května 2004
(informace: e-mail:ibalaz@pobox.sk)
Multiple landscape, merging past and present in landscape planning.
Wageningen, 7.-9. června 2004 (www.wau.nl/rpv/isomal/workshop2004)
Landscape Ecology of Trees and Forests. IALE-UK Meeting, Cirencester,
Gloucestershire, 21.-24. června 2004, (www.iale.org.uk/index)
International Wetland
(www.bio.uu.nl/intecol)

Conference.

Utrecht,

25.-30.

července

2004,

30th Congress of the International Geographical Union (IGU). Glasgow, 15.20. srpna 2004. (www.meetingmakers.co.uk/igc-uk2004)
Stredoeurópsky priestor. Geografia v kontexte nového regionálneho rozvoja.
Mezinárodní geografická konference. Nitra, 15.-16. září 2004.
(e-mail: vdrgona@ukf.sk)
21st session of the PECSRL (Permanent European Conference for the Study of
the Rural Landscape). One Region, Many Stories: Mediterranean Landscapes in
a
Changing
Europe.
Lesvos
(Grece),
15.-21.
září
2004,
(www.aegean.gr/geography/PECSRL2004)
Hodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz. Mezinárodní konference k
85. výročí založení univerzity. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita
v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Černá Pole - aula, 15.-16.října 2004
(petrmad@mendelu.cz, viz informace uvnitř Bulletinu)
Landscape Ecology in the Mediterranean. Inside and outside approaches.
European Congress of the IALE. Faro (Portugal), 29. března - 2. dubna 2005
(www.apep.pt)
Shallow Lakes in a changing world. 5th Int. Conference on Shallow Lakes.
Dalfsen (The Netherlands), 5.-9. června 2005. (www.shallowlakes.nl)
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; lipsky@natur.cuni.cz
Číslo 2/2004 vyšlo 18. března 2004
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