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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; http://www.natur.cuni.cz/cziale) 

 
 
Zápis ze schůze Hlavního výboru CZ-IALE v Praze dne 21.9.2007  
 
Přítomni: Kovář, Buček, Lipský, Maděra, Trnka 
Omluvena:  Salašová 
 
1. Činnost v roce 2007   
Program na rok 2007 se daří úspěšně naplňovat: 
- 2.- 3. února. se v Brně uskutečnila konference „Ekologie krajiny v ČR – výsledky, 

aplikace a perspektivy“, při konferenci proběhlo výroční plenární shromáždění CZ-
IALE 

- 8.- 20. května proběhla ve spolupráci s EI Veronica v Hostětíně konference 
„Venkovská krajina“, byl vydán sborník 

- 4.- 5. září se ve spolupráci s  AOPK ČR uskutečnil v Brně seminář „ÚSES - 
zelená páteř krajiny“, byl vydán sborník 

- 14.-15. září se v Centru ekologických aktivit Sluňákov u Olomouce konala 
konference  „Těžba nerostných surovin a ochrana přírody“, ve spolupráci s PDF 
UP v Olomouci, sborník se připravuje 

- v říjnu proběhne v Olomouci konference Říční krajina, ve spolupráci s PřF UP 
Olomouc, sborník bude vydán  

Vybrané příspěvky z konference „Ekologie krajiny v ČR – výsledky, aplikace a 
perspektivy“, byly vydány v angličtině v 0. čísle časopisu CZ-IALE s pracovním 
názvem „Ekologie krajiny“, věnovaném jako příspěvek světovému kongresu IALE ve 
Wageningen.  
Pokračuje vydávání  Bulletinu CZ-IALE, který je všem členům zasílán v elektronické 
podobě.  
Aktuální informace o dění v ekologii krajiny a o činnosti CZ-IALE jsou prezentovány 
na webových stránkách CZ-IALE. 
 
2. Návrh programu  na rok 2008: 
-    25. ledna v Brně proběhne výroční plenární shromáždění CZ-IALE, spojené 
s vědeckou  konferencí              
- květen: konference Venkovská krajina, ve spolupráci s EI Veronica  v Hostětíně  
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- září: seminář ÚSES - zelená páteř krajiny, ve spolupráci s  AOPK ČR Brno, na 
počátku září   

- září: krajinně-ekologické terénní praktikum v NP Podyjí (druhá polovina září) 
- říjen: konference Říční krajina, ve spolupráci s PřF UP Olomouc  
Bude zahájeno pravidelné vydávání nového časopisu CZ-IALE, pokračovat bude 
vydávání Bulletinu a prezentace aktualit na webových stránkách. 
 
3. Příprava voleb hlavního výboru v roce 2008 
V příštím roce končí funkční období hlavního výboru a revizní komise. Podle stanov 
CZ-IALE připravuje volby volební komise, které předsedá pověřený člen předchozího 
hlavního výboru. Volby jsou korespondenční, výbor bude opět sedmičlený.  
Předsedou volební komise byl jmenován A.Buček, členy Z.Lipský, I.Machar a 
P.Packová.. Volební komise vyhlásí v říjnu 2007 návrhové kolo, po obdržení návrhů 
zpracuje volební lístky s návrhy kandidátů, zajistí jejich doručení členům CZ-IALE a 
25.ledna 2008 na výročním plenárním shromáždění vyhlásí výsledky voleb. Při této 
příležitosti bude třeba aktualizovat adresář členů CZ-IALE a zkontrolovat placení 
členských příspěvků. 
 
4. Vydávání časopisu CZ-IALE  
Zkušenosti s vydáním 0. čísla časopisu Ekologie krajiny ukazují, že v příštím roce je 
reálné vědecký časopis začít pravidelně vydávat. Bez vlastního periodika by nemohl 
pokračovat slibný rozvoj ekologie krajiny v ČR. Členové výboru diskutovali název 
časopisu, návrh redakční rady, personální a finanční zajištění. Shodli se na tom, že 
časopis s názvem „Journal of Landscape Ecology“ bude vydáván anglicky a že 
v počátečním období budou vydávána dvě čísla ročně s rozsahem cca 150 stran. 
V přípravném období bude redakční rada složena takto: P.Kovář (vedoucí redaktor), 
Z.Lipský (zástupce vedoucího redaktora), P.Maděra (výkonný redaktor), členové: 
A.Buček, K.Kirchner A.Salašová, P.Trnka. Redakční rada bude doplněna o další 
vhodné členy, především zahraniční. Přípravou statutu časopisu byl pověřen 
A.Buček. Statut časopisu bude po schválení hlavním výborem předložen výročnímu 
plenárnímu shromáždění CZ-IALE v lednu 2008.     
 
5. Projednání návrhu grantu pro Radu vědeckých společností  
Předseda A.Buček informoval výbor o tom, že na základě žádosti presidenta RVS 
I.Hány zaslal příklady publikací CZ-IALE, vydaných s podporou RVS pro účely 
posouzení jejich kvality. Podpora RVS je využívána pro publikaci sborníků 
z konferencí. 
Do 16.10. 2007 je třeba podat RVS návrh grantu na rok 2008. Odpovědným 
řešitelem bude  P. Maděra, kromě podpory vydávání sborníků z tradičních akcí bude 
návrh grantu rozšířen o podporu nového časopisu. 
 
 6. Přijetí nových členů 
Na základě předložených přihlášek byli za  členy CZ-IALE přijati: 
133. Ing. Klára Buchváldková ( AOPK ČR, Zlín) 
134. Mgr. Josef Dufek ( Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF UK Praha) 
135. Mgr. Sandra Keyzlarová (Geografický ústav PřF MU Brno), člen-student 
136. Ing. Lenka Jandová (CENIA Praha) 
137. Ing. Ivan Dejmal (Praha) 
138. Mgr. Vilém Pechanec, PhD (Katedra geoinformatiky UP Olomouc)  
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7. Různé 
Z.Lipský informoval o světovém kongresu CZ-IALE ve Wageningen a o aktivitách 
českých účastníků. 
 

Zapsal: P. Maděra, ověřil: A. Buček 
 
 

 Vyhlášení volby členů nového hlavního výboru CZ-IALE 
 

V letošním roce končí funkční období členů hlavního výboru CZ-IALE., který podle 
stanov řídí organizaci v období mezi výročními plenárními shromážděními. Všichni 
členové hlavního výboru jsou nominování a voleni členy CZ-IALE. Každý člen CZ-
IALE má právo volit a být volen do hlavního výboru. Každý člen CZ-IALE má právo 
navrhnout člena/členy hlavního výboru. Hlavní výbor se skládá nejméně ze 7 a 
nejvíce ze 13 členů, kteří jsou voleni na dobu 4 let. Podle stanov CZ-IALE jmenoval 
hlavní výbor volební komisi, která bude řídit průběh voleb v tomto složení: A. Buček 
(předseda), Z.Lipský, I.Machar a P.Packová.  

Podle stanov nemohou být do nového výboru voleni ti  členové CZ-IALE, kteří 
ve výboru působili po dvě po sobě následující funkční období. Z členů současného 
výboru to jsou M.Bartoš, A.Buček, Z.Lipský, P.Kovář a J.Votýpka. Proto tyto členy do 
nového výboru nenavrhujte. Své návrhy pečlivě zvažte a ujistěte se, že vámi 
navržení členové CZ-IALE jsou ochotni ve výboru pracovat. 

Volby probíhají korespondenčně, po ukončení návrhového kola rozešle 
volební komise volební lístky se jmény všech řádných kandidátů všem členům CZ-
IALE, vyplněný volební lístek musí být doručen předsedovi volební komise nejpozději 
v den plánovaných voleb, tj. 25. ledna 2008. Volební lístky budou zasílány poštou, 
proto případné změny adresy oznamte do 15.11.2007 P.Packové  
(hyena1@seznam.cz) nebo předsedovi volební komise. 

Návrhy kandidátů do nového hlavního výboru CZ-IALE lze zasílat předsedovi 
volební komise do 15.11.2007 nejlépe e-mailem na adresu bucek@mendelu.cz, 
nebo poštou na adresu: Doc. Ing. Antonín Buček, CSc., Ústav lesnické botaniky, 
dendrologie a geobiocenologie MZLU v Brně, Zenědělská 1, 613 00 Brno. 

                     
A.Buček 

  

Světový kongres IALE 2007 
Světový kongres IALE se letos konal v nizozemském Wageningen, vůdčím 

evropském centru v oblasti krajinné ekologie i dalších přírodních věd. Kongresu se 
zúčastnilo 749 krajinných ekologů ze 61 zemí světa, přičemž počty účastníků 
některých zemí byly přinejmenším překvapující, pro lepší představu proto uvádíme 
graf zastoupení jednotlivých zemí. Českou republiku reprezentovali doc. Lipský (PřF 
UK) a šest doktorandů či čerstvých absolventů pražské UK (B. Engstová, T. Chuman, 
D. Romportl), brněnské MZLU (H. Skokanová, nyní VÚKOZ), severočeské UJEP (K. 
Křováková) a Ostravské univerzity (R. Sedláriková), v pomyslném žebříčku 
zastoupení jsme tedy obsadili 19. místo spolu se Slovenskem a Taiwanem. Do 
tohoto počtu není započítán Dr. Miko, který zde vystupoval v barvách Bruselu a proto 
byl uváděn mezi belgickými účastníky. 
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Už z předběžného programu bylo jasné, že účastníky čeká velmi rozsáhlá 

akce zahrnující množství přednášek nejrůznějších témat, doprovodné exkurze, 
společenská setkání i odborné kurzy a workshopy. I přesto byl celý kongres 
organizačně výborně zvládnutý, od úvodních kurzů, přes veškerá symposia až po 
logistiku exkurzí. 

Právě doprovodné kurzy, které předcházely vlastnímu kongresu, se těšily 
značné pozornosti účastníků. Z nabízených deseti školení, vedených většinou 
špičkovými oborníky v oborech pokrývajících témata od analýzy krajinné struktury a 
porozumění procesům v krajině probíhajícím, přes EIA až po aplikované kurzy 
managementu mokřadů, bylo nakonec uskutečněno pouze pět kurzů. Ty však 
vzbudily, zejména mezi mladšími účastníky, takový zájem, že se kurzy musely konat 
paralelně či opakovaně. Pravděpodobně největší zájem vzbudil, také mezi českými 
účastníky, workshop seznamující se základy programu FRAGSTATs, zaměřený na 
hodnocení struktury krajiny. Kurz, který se uskutečnil v nově postavené budově 
Forum, chloubě místní univerzity, vedl sám myšlenkový otec programu Kevin 
McGarigal, který seznámil účastníky s logikou fungování a základními analýzami na 
krajinné úrovni. Vynaložené úsilí bylo zakončeno předáváním certifikátů všem 
absolventům kurzů v příjemné atmosféře za účasti rektora. 

Vlastní kongres byl zahájen několika plenárními přednáškami, přičemž jednu 
z úvodních přednesl Dr. Ladislav Miko, jeden z vrcholných představitelů Evropské 
komise v oblasti životního prostředí. Další přednášky byly tématicky členěny do bloků 
symposií a open session, které paralelně probíhaly v desítce sálů multikina Cinemec 
v Ede, městě sousedícím s Wageningen. Při výběru přednášek zahrnujících témata 
oborů od konzervační biologie, přes klasickou krajinnou ekologii, krajinné plánování 
či geoinformatiku až po urbánní ekologii, si každý účastník musel uvědomit, jak 
široké spektrum dílčích disciplín lze zahrnout pod komplexní ekologii krajiny. Volba 
navštívených sekcí se pochopitelně podřizovala především vlastním tématům, ale 
současně jsme neodolali zvučným jménům přednášejících jako jsou Richard T.T 
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Forman, Almo Farina či ex-prezident IALE Bob Bunce. Jak už předeslaly některé 
z úvodních plenárních přednášek, klíčovými a často se opakujícími tématy byly 
změny klimatu a jejich dopad na funkce krajiny, změny v krajině ve vztahu k poklesu 
biodiverzity na všech jejích organizačních úrovních od genetické po ekosystémovou, 
a v neposlední řadě též problematika urbanizace a suburbanizace související 
s ekologií člověka a sídel.  

Řada prezentací nových krajinně-ekologických témat, metodických přístupů či 
celých projektů byla velmi inspirující, zároveň nebylo těžké si povšimnout, že někdy 
jsou prezentována u nás známá či přímo rutinní témata jako „současné výzvy“ 
případně „nové projekty“, zejména v oblasti hodnocení historického vývoje krajiny 
nebo problematiky ekologických sítí. S o to větší lítostí jsme si uvědomili, jaká je 
škoda, že Českou republiku nezastupuje více renomovanějších odborníků, kteří by 
daná témata mohli obohatit příspěvky na špičkové úrovni. Zároveň jsme se nemohli 
ubránit pocitu, že česká regionální organizace IALE stojí na okraji evropského dění i 
zájmu mezinárodní struktury IALE, od společných projektů počínaje, přes 
všeobecnou informovanost po konferenční dění nejen po účastnické stránce, ale 
zejména /spolu-/ organizační. Takové zjištění je pronikavější o to více,  srovnáváme-li 
se např. s našimi slovenskými sousedy. Ač je bratislavsko-nitranská krajinně-
ekologická škola sebevíce uznávaná, příspěvky přednesené slovenskými kolegy 
nijak nepřekonaly úroveň běžnou na domácích konferencích. Proto může být pro 
neznalé pozorovatele překvapivé, jaké pozornosti se slovenská IALE těší v rámci 
evropských i světových kruhů. Konkrétním příkladem může být spoluorganizace 
příštího evropského kongresu IALE v Salzburgu, tedy „za našimi humny“. Za příčinu 
takového stavu jistě můžeme pokládat celkovou tradici a neporovnatelné 
institucionální zabezpečení oboru, do jisté míry je však také důsledkem velmi řídké 
/protože časově, organizačně i jazykově enormně náročné/ spolupráce se 
zahraničními univerzitami a výzkumnými ústavy, jež je navíc vázána na několik málo 
konkrétních osob. I proto, že několik členů CZ-IALE bylo zapojena do vybraných 
projektů a iniciativ /BioHab, ELCAI, atd./, byla by určitě škoda nepokusit se o 
participaci v dalších probíhajících i připravovaných výzkumech, které byly na 
kongresu prezentovány /např. EBONE - European Biodiversity Observation Network, 
projekty iniciativy Landscape Europe atd./.  

Dalším zjištěním byl fakt, že většina regionálních organizací IALE se na 
kongresu prezentovala společným posterem, který představoval domácí řešené 
projekty zabývající se ekologií krajiny v nejširším smyslu. Rovněž častá byla 
prezentace domácího odborného časopisu, sborníků či přímo souhrnné publikace. 
V tomto případě se CZ-IALE představila nultým číslem časopisu Ekologie krajiny, o 
který oslovení účastníci projevili značný zájem. 

Celkem 3 jednací dny kongresu byly proloženy exkurzemi, kdy si účastníci 
mohli vybrat z jedenácti možných destinací různé náročnosti a tematických zaměření. 
O tom, že náplně exkurzí byly pečlivě voleny tak, aby přinesly doslova neočekávané 
zážitky se můžete přesvědčit v samostatném příspěvku Báry Engstové a Katky 
Křovákové. Kromě zasedání členů IALE Council a plenárního zasedání IALE byly 
dalším zpestřením společenské večery, kdy se s velkým úspěchem setkala např. 
iniciativa odstupujícího prezidenta Boba Bunce, přiléhavě zvaná Bob´s Pint či 
společná hudební instrumentální i vokální produkce. Snad žádný z účastníků nemohl 
mít při návratu pocit že se jednalo o promarněný kus prázdnin… 

 
     Dušan Romportl, Tomáš Chuman 

PřF UK v Praze 
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Účastníci kongresu: zleva Bára Engstová, Dušan Romportl, Zdeněk Lipský, Bruce 

Willis, Katka Křováková, Tomáš Chuman, sedící Hanka Skokanová 

 
 
 
 
 

Oostvaardersplassen - nová krajina pod úrovní moře 
 
Bylo by efektní nyní tvrdit, že při výběru exkurze jsme se řídily intuicí a že to skvěle 
vyšlo, nicméně naše důvody byly celkem logické: možnost navštívit přímořskou 
krajinu, což je záležitost, kterou „doma“ nemáme, pozorovat vodní ptactvo a možná 
cestou spatřit i několik koní, kteří prý volně pobývají v rezervaci. Holandsko zrovna 
nepatří mezi země, od nichž by člověk z hlediska přírodního bohatství vůbec něco 
očekával; tím větší byl náš úžas nad tím, co jsme v této přelidněné a urbanizované 
krajině spatřily. 
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Váté písky v sušší části rezervace (© B.E.) 
 

Rezervaci Oostvaardersplassen lze najít cca 50 km východně od Amsterdamu 
na poldru Flevoland, jenž byl vytvořen přehrazením a vysušením části Markermeer v 
r. 1968. Většina Flevolandu je zemědělsky využívaná, kromě roztroušeného osídlení 
se při hrázi oddělující poldr od zbytku Markermeer nacházejí také dvě prosperující 
města – Almere a Lelystad. Přímo mezi nimi leží území o rozloze cca 5,5 km2 (s 
„nadmořskou výškou“ cca -4 m), jež bylo původně určeno pro výstavbu průmyslové 
zóny. Krize v 70. letech však tento záměr odsunula na neurčito a svojí šance se 
chopila příroda. Laguny a  mokřady zarůstající pionýrskou vegetací začali využívat 
vodní ptáci, zejména husy velké jako zastávku na tahu. Později se přidali též 
kormoráni a kolpíci a mnozí další kteři zde nalezli ideální podmínky ke hnízdění. V 
současné době, zejména v letních měsících, oblast hostí něco kolem 250 druhů 
ptactva včetně orla mořského.  
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Okrajová zóna s vrbovým luhem (© B.E.) 

 
Význam Oostvaardersplassen však není jen v bohatství avifauny. Rezervace 

byla po několik let spravována s cílem udržet a maximalizovat počty ptáků, což vedlo 
k některým nevítaným efektům (např. rozvoj botulismu v důsledku umělého 
ovlivňování vodní hladiny). Současně však vyšlo najevo, že ptáci sami významně 
mění své prostředí – zejména husy v důsledné honbě za kořínky rákosu vykouzlily v 
dříve neprostupných houštinách jezírka a kanály, kde voda mohla volněji proudit. 
Tato pozorování vedla k myšlence podpořit rozvoj ekosystému, který by se (jak je to 
u přirozených ekosystémů běžné) udržoval sám. O vegetaci mokřin a jezer se 
postarali vodní ptáci, co však s okrajovou sušší zónou, jež rychle zarůstala vrbami? 

Část stáda koniků (© K.K.) 
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Řešení bylo nalezeno v podobě velkých býložravců. V roce 1983 zde bylo 
vysazeno 32 turů, tzv. „Heck cattle“, a o rok později dvacetihlavé stádo polského 
konika. Oba druhy se vybíraly s ohledem na jejich odolnost a přírodní charakter. 
„Heck“ dobytek je výsledkem pokusu o regeneraci evropského pratura a polští konici 
jsou nejbližším příbuzným původního evropského divokého koně tarpana. Tato 
zvířata žijí v rezervaci zcela volně a dnes dosahují počtů několika set kusů, to samé 
platí o později introdukovaném druhu – jelenu evropském. Velcí býložravci se coby 
chybějící článek v potravní pyramidě zcela osvědčili, ale funkci vrcholového 
predátora (jenž zde z pochopitelných důvodů chybí) musí převzít člověk. Jedinou 
intervencí do života zde žijících koní, turů i jelenů je tedy jednorázová selekce 
koncem zimy. 

Stádo Heck dobytka (© K.K.) 
 

Pokud navštívíte Oostvaardersplassen v létě, v době pobytu vodních ptáků, 
připravte se na zážitek ne nepodobný africkému safari. Na pláních téměř vždy 
bičovaných větrem se popásají, prohánějí, odpočívají šediví koně, tmaví býci a hnědí 
zástupci vysoké a kolem nich vzlétají stovky husí, velmi často potkáte volavky, 
kolpíky či kormorány. Pokud chcete sledovat ptactvo z větší blízkosti, po rezervaci 
jsou k tomuto účelu roztoušeny na obzvláště atraktivních místech kryté 
pozorovatelny. Necelou hodinu cesty z Amsterdamu se před vámi otvírá nefalšovaná 
divočina řídící se svými vlastními zákony. 
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Kolpík bílý (© Staatsbosbeheer) 
 

Z toho důvodu je těžké určit, jaký bude charakter rezervace za dalších dvacet 
let. Zde není vypracována představa nějaké „cílové“ krajiny či ekosystému, cílem je 
samotný proces a poznávání jeho zákonitostí. Uvažuje se proto o propojení 
rezervace s lesním komplexem na východě, jenž by měl sloužit jako zimní úkryt pro 
zvěř, popřípadě s národním parkem Veluwe, což by mělo umožnit další migraci a 
omezit zimní úmrtnost zvířat. 

Veškeré poznatky získané v průběhu tohoto unikátního experimentu mohou 
do určité míry posloužit i při managementu dalších chráněných oblastí. Nikde v 
Evropě však není situace podobná té zdejší – úplná absence lidských zájmů (kromě 
rekreace, poznávání přírody a zamezení intervence zde žijících zvířat na obydlená 
území). Krajina Oostvaardersplassen se sice vynořila z moře přičiněním člověka, 
avšak čím dál více je na člověku nezávislá. Stojí za to ji vidět. 
  

 Po rezervaci se za traktorem vozily, napsaly a vřele doporučují 
       B. Engstová a K. Křováková 

PřF UK, UJEP 
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Organizace 
 
 
Cíl konference 
Setkání odborníků z oboru ekologie krajiny při příležitosti plenárního shromáždění 
CZ-IALE. Konference bude zaměřena na seznámení s dosavadními výsledky 
krajinně-ekologického výzkumu a jejich aplikací v péči o krajinu a na perspektivy 
dalšího vývoje krajiny v ČR v globálním kontextu. 
 
Místo konání konference 
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 
 
Termín a rámcový program konference 
Pátek 25.ledna 2008 – odborná konference 
9:00 presentace účastníků  
10:00-12:00 hlavní referáty 
12:00 výroční plenární shromáždění CZ-IALE 
14:00-17:00 další referáty a diskuze 
 
Sobota 26.ledna 2008 – exkurze Změny krajiny města Brna 
 
Organizační výbor 
Doc. Ing. Antonín Buček, CSc., Doc. Dr. Ing. Petr Maděra, Ing. Petra Packová, PhD., 
Ing. Jaromíra Dreslerová 
           
Kontaktní osoba 
Ing. Petra Packová, Ph.D. tel.: +420/545134043, fax: +420/545211422,  e-mail: 
hyena1@seznam.cz, ÚLBDG LDF MZLU v Brně, Zemědělská 3, 613 00 Brno 
 
Důležité termíny 
do 15.12.2007 odeslat přihlášku 
do 5.1. 2008 odevzdání jednostránkového abstraktu (ČJ) a textu příspěvku 
v elektronické podobě dle pokynů (viz dále)!!!! 
Do 29.2.2008 odevzdání vybraných příspěvků v angličtině do redakce časopisu 
Journal of Landscape Ecology 
 
Vložné 
Vložné ve výši 500,- Kč splatné při prezentaci, členové IALE vložné 300,- Kč.   
V odůvodněných případech je možné žádat snížení či prominutí vložného. V ceně 
vložného je sborník abstraktů a příspěvků (CD), občerstvení během konference. 
 
Stravování a ubytování 
Páteční oběd je možno zajistit v areálu univerzity v ceně 60,- Kč. Ubytování je možno 
zajistit na kolejích MZLU. Požadavky nahlaste nejpozději do 5.1.2008. 
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Referáty a příspěvky 
________________________________________________________ 
 
 
Pokyny pro autory příspěvků 
Text abstraktu psát v textovém editoru MS Word, řádkování 1, okraje 2,5 cm, písmo 
Times Roman, velikost písma 12, nepoužívat žádné styly.  
Členění abstraktu: název, autor a jeho adresa, vlastní text, rozsah 1 strana, k datu 
konání konference vyjde sborník abstraktů 
Členění příspěvku: název, autor a jeho adresa, abstrakt, vlastní článek. Tabulky, 
grafy a obrázky (obrázky ve formátu JPG) ve zvláštních souborech očíslované dle 
odkazů v textu. Rozsah není omezen, sborník vyjde na CD jako příloha sborníku 
abstraktů. Grafické úpravy bude provádět editor při zpracování sborníku. 
Redakční rada časopisu Journal of Landscape Ecology si vybere nejlepší a tematicky 
nejvhodnější příspěvky do 1.číslo časopisu 2008. Autoři vybraných příspěvků budou 
vyzváni k překladu do angličtiny (do konce února 2008).  
 
Jednací jazyk 
Jednací jazyk konference i pro publikaci do sborníků jsou čeština, slovenština, 
angličtina. 
  
Přihláška 
___________________________________________________________________ 
 
(do 15.12.2007 odeslat na adresu: Petra Packová, Zemědělská 3, 613 00 Brno, e-
mail: hyena1@seznam.cz:) 
 
Jméno a příjmení: 
………………………………………………………………………………. 
 
Adresa: 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………..
. 
 
e-mail: 
………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Chci zajistit ubytování na kolejích a kdy: 
……………………………………………………… 
 
Chci zajistit oběd 25.1.:   ano  ne 
Zúčastním se exkurze 26.1.:  ano  ne 
Žádám o prominutí vložného:         ano               ne důvod: 
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Sborník Člověk a les 
 
Pavel Klvač (ed.): Člověk a les. Masarykova univerzita, Brno, 2006, 80 s. 
 
Publikace je sborníkem textů příspěvků, které zazněly na seminářích Člověk a les I 
(2005) a II (2006) na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Semináře byly 
uspořádány v rámci projektu „Současný stav a trendy vývoje lesů v kulturní krajině“ 
(GA ČR - 526/03/H036) Katedrou environmentálních studií FSS MU a Ústavem 
lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie LDF MZLU.  

Mezioborově pojatý sborník obsahuje antropologické, kulturně historické a 
estetické statě předních odborníků na dané téma – např. socioložky Hany Librové „O 
biofilii“, filozofa a biologa Stanislava Komárka „Stromy a jejich vnímání člověkem“, 
estetika Karla Stibrala „K estetickému vnímání lesní krajiny, aneb od kdy je les 
krásný?“, lingvisty Michala Peprníka „Les v americké literatuře období romantismu“ a 
dalších. 

Publikace je k zakoupení na Katedře environmentálních studií FSS MU, 
Joštova 10, 602 00 Brno, tel.: 549 49 8565, e-mal: tolarova@fss.muni.cz, cena 80,- 
Kč. 
 
 
 
 
 

Knižní nabídka 
 
V čerstvě vyšlé knížce bývalého předsedy CZ-IALE Pavla Kováře Klíčová slova – 
1989 najdete rozhovory z období sametové revoluce s lidmi, z nichž většina jsou 
osobnosti všeobecně známé nejen v komunitě přírodovědců, ekologů a zájemců o 
problémy životního prostředí (J.Vavroušek, B. Moldan, V. Krajina, I. Málek, J. Fanta, 
J. Stoklasa, M. Rejmánek, M. Kubátová, Z. Švabinská… ad.). Mezi tématy jsou tehdy 
(a místy dodnes) ožehavé problémy k řešení v oblasti ochrany přírody, ekologické 
politiky, výchovy a výuky přírodních věd na školách, herbářových sbírek jako 
kulturního dědictví, krajinné ekologie, regionálního versus globálního vývoje, střetů 
ekonomiky a péče o životní prostředí v nejširším slova smyslu… Po 17 letech jsou 
rozhovory kromě věcné naléhavosti zároveň historickým svědectvím (o to víc, že 
někteří z protagonistů bohužel již nežijí), které umožňuje konfrontaci dobových ideálů 
a realitou dalšího vývoje. 
 
Knihu lze objednat na adrese distribuce nakladatelství Oftis spol. s r. o., J. Nygrina 
336, 562 Ústí nad Orlicí včetně možnosti využít internetové objednávky (adresa: 
http:/www.oftis.cz, e-mail: oftis@oftis.cz). Doporučená cena je 180,- Kč, při 
objednávce většího počtu ks lze dojednat výraznější cenové snížení. 
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Říční krajina 2007.  5. ročník konference, Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, 
17.10.2007 (http://ricnikrajina.wz.cz)  
 
Krajina - predmet výučby. 12. Kolokvium krajinárskych katedier a seminár 
Krajina - objekt výzkumu. Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, 
Bratislava, 8.11.2007 (přihlášky: epaudits@fns.uniba.sk)  
 
Plánuji, plánuješ, plánujeme. Možnosti spolupráce s veřejností v plánovacích 
procesech. Odborný seminář, Brno, 9.11.2007 (přihlášky: 
marketa.flekalova@uake.cz) 
 
Krajina v kontextu globálních změn. Výroční konference CZ-IALE, Brno, 25.-
26.1.2008 
(cirkulář a přihláška uvnitř tohoto bulletinu a na webové stránce CZ-IALE: 
www.natur.cuni.cz/cziale) 
 
Methodology of Landscape Research. International Conference, Krynica (Polsko), 
3.-5.8.2008 (www.krajobraz.org) 
 
Impact Assessment of Land Use Changes. SENSOR International Conference. 
Berlin, 6.-9.4.2008  (www-sensor-conference2008.eu) 
 
Biodiversity in an Ecosystem Context. EURECO-GFOE 2008. EURECO - 11th  

European Ecological Congress jointly with the GFOE - 38th Annual Conference of the 
Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland. Leipzig, 15.-19.9.2008 
(www.eureco-gfoe2008.ufz.de) 
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