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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)

Výroční zpráva o činnosti v roce 2007
Okruh aktivit společnosti se postupně soustředil na pořádání nebo spolupořádání
pravidelných vědecko-odborných akcí, umožňujících odborníkům, kteří se věnují
různým aspektům ekologie krajiny, setkávání a výměnu poznatků. Pořádání těchto
akcí a především vydávání sborníků s referáty umožnila podpora Rady vědeckých
společností ČR.
V roce 2007 CZ-IALE pořádalo nebo spolupořádalo celkem 5 vědeckých setkání:
- v únoru se v Brně uskutečnila konference „Ekologie krajiny v ČR – výsledky,
aplikace a perspektivy“,
- v květnu proběhla ve spolupráci s EI Veronica v Hostětíně konference
„Venkovská krajina“
- v září se ve spolupráci s AOPK ČR uskutečnil v Brně seminář „ÚSES - zelená
páteř krajiny“,
- v září se v Centru ekologických aktivit Sluňákov u Olomouce konala konference
„Těžba nerostných surovin a ochrana přírody“, ve spolupráci s PDF UP
v Olomouci, po konferenci proběhlo v CHKO Litovelské Pomoraví 3.terénní
praktikum CZ-IALE
- v říjnu proběhla v Olomouci konference „Říční krajina“, ve spolupráci s PřF UP
Olomouc.
V roce 2007 byly vydány následující publikace:
- Ekologie krajiny v ČR – výsledky, aplikace a perspektivy. Sborník abstraktů
z konference. CZ-IALE, Brno. 32 s. ISBN 978-80-7375-025-1
- Venkovská krajina 2007. Sborník z 5. ročníku mezinárodní mezioborové
konference v Hostětíně. CZ-IALE. 171 s. ISBN 80-86386-88-0
- ÚSES - zelená páteř krajiny. Sborník z 6. ročníku semináře. CZ-IALE, Brno. 104
s. ISBN 978-80-86386-98-0
- Těžba nerostných surovin a ochrana přírody. Sborník z konference. CZ-IALE.
204 s. ISBN 978-80-87154-08-3

1

-

Ekologie krajiny (Journal of Landscape Ecology). Vol.0, No.0. CZ-IALE. 164 p.
ISBN 978-80-8636-97-3
Nulté číslo časopisu Ekologie krajiny (Journal of Landscape Ecology) obsahující
11 vědeckých sdělení v angličtině bylo vydáno u příležitosti světového kongresu
IALE ve Wageningen. V roce 2008 plánujeme pravidelné vydávání 2 čísel ročně.

Na světovém kongresu IALE ve Wageningen, kterého se zúčastnilo 749 krajinných
ekologů z 61 zemí reprezentovali Českou republiku místopředseda CZ-IALE Zdeněk
Lipský a 6 mladých krajinných ekologů z různých univerzit.
Pracovní skupina pro krajinné plánování (vedoucí Doc. Ing. Alena Salašová,
PhD.) v roce 2007 spolupracovala s Ministerstvem životního prostředí ČR na
přípravě materiálu „Krajinná politika ČR“, jehož cílem je implementovat zásady
Evropské úmluvy o krajině.
V roce 2007 vyšla 3 čísla Bulletinu CZ-IALE, který je všem členům rozesílán
elektronicky. Zpravodaj České společnosti pro ekologii krajiny obsahuje informace o
činnosti CZ-IALE a kalendář akcí, zahrnující nabídku domácích i mezinárodních
seminářů a konferencí, souvisejících s ekologií krajiny. Na webových stránkách CZIALE jsou prezentovány informace o krajinné ekologii, aktuality, informace o
vědeckých setkáních, kalendář akcí Společnosti a archiv všech čísel Bulletinu.
V roce 2007 bylo přijato 6 nových řádných členů, celkový počet členů činí 138
(včetně 5 čestných členů).
Doc. Ing. Antonín Buček, CSc.
předseda Hlavního výboru CZ-IALE

Zápis z výročního plenárního shromáždění CZ-IALE 2008
V pátek 25. ledna 2008 ve 12.00 hod.se ve Zlatníkově posluchárně Mendelovy
zemědělské a lesnické univerzity v Brně při příležitosti konference „Krajina v kontextu
globálních změn“ konalo 8. výroční plenární shromáždění s tímto programem:
1. Schválení výroční zprávy hlavního výboru o činnosti CZ-IALE v roce 2007
2. Zpráva o hospodaření CZ-IALE v roce 2007
3. Program aktivit CZ-IALE v roce 2008
4. Změna stanov CZ-IALE
5. Výsledky voleb členů hlavního výboru na období 2008-2011
6. Volba revizní komise
7. Vědecký časopis CZ-IALE
8. Různé
ad 1) Předseda Hlavního výboru A. Buček přednesl výroční zprávu o činnosti CZIALE, která byla bez připomínek schválena. Poděkoval členům odstupujícího výboru
P. Kovářovi, Z. Lipskému, J. Votýpkovi, P. Maděrovi, A. Salašové a náhradníku P.
Trnkovi za obětavou dlouholetou práci. Zdůraznil, že velký dík patří Z. Lipskému a D.
Romportlovi za vydávání Bulletinu CZ-IALE a J. Vojtovi za zajištění webových
stránek. Velké uznání zaslouží výkonná tajemnice P.Packová, která vedla evidenci
členů, starala se o řádné placení členských příspěvků a bankovní účet a významně
se podílela na organizaci vědeckých akcí.
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Odstupující předseda také poděkoval I. Macharovi, R. Machů, J. Měkotové , A.
Petrové a V. Pospišilíkové, kteří vědecké akce garantovali a organizovali.
Konstatoval, že díky nezištné práci všech jmenovaných a také aktivitě dalších členů
CZ-IALE vstupuje společnost nadějně do 10. roku existence.
ad 2) V zastoupení hospodáře přednesla výkonná tajemnice P. Packová zprávu o
výsledcích hospodaření. Počáteční stav na účtu CZ-IALE k 1.1. 2007 činil 83 196, 05
Kč, konečný stav k 31.12. 2007 činil 158 439, 17 Kč. Podstatně se zlepšilo placení
členských příspěvků (v roce 2007 vybráno 26.600 Kč). Předseda revizní komise Z.
Ulčák sdělil, že revizní komise neshledala žádné závady v hospodaření. Zpráva o
hospodaření i zpráva revizní komise byly přijaty.
ad 3) Návrh programu činnosti CZ-IALE na rok 2008, schválený hlavním výborem
přednesl předseda CZ-IALE:
- leden: 25. - 26.1., konference „Krajina v kontextu globálních změn“ v Brně
(sborník abstraktů, CD), při konferenci proběhne volební výroční plenární
shromáždění
- duben: 1.- 4. 4., účast členů CZ-IALE na 4.konferenci „Tvář naší země – krajina
domova“ v Praze a Průhonicích
- květen: 23.-25. 5., 6. konference „Venkovská krajina“, ve spolupráci s Centrem
Veronica v Hostětíně (bude vydán sborník)
- červen: 20.- 22. 6., Krajinářská dílna v Blatinách (CHKO Žďárské vrchy)
- září: 7.seminář „ÚSES - zelená páteř krajiny“, ve spolupráci s AOPK ČR Brno,
na počátku září (bude vydán sborník)
- září: 13.-14. 9., 4. terénní praktikum CZ-IALE, NP Podyjí, krajina říčního
fenoménu
Bude zahájeno pravidelné vydávání nového časopisu CZ-IALE „ The Journal of
Landscape Ecology“. Periodicky bude vydáván
Bulletin CZ-IALE (Z.Lipský,
D.Romportl). Bulletin bude všem členům zasílán v elektronické podobě. Aktuální
informace o dění v ekologii krajiny a o činnosti CZ-IALE budou prezentovány na
webových
stránkách
CZ-IALE,
které
spravuje
J.Vojta
(http://www.natur.cuni.cz/cziale).
Pracovní skupina pro krajinné plánování (vedoucí A. Salašová) se bude
zabývat především připravovanou krajinnou politikou ČR. V diskusi sdělila J.
Měkotová, že v roce 2008 neproběhne konference Říční krajina.
ad 4) V souvislosti se změnou zákona o sdružování občanů musí název sdružení
obsahovat označení „občanské sdružení“ nebo zkratku „o.s.“. Název je třeba uvést
„do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do souladu se zákonem č. 83/1990
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona..“ Znamená to, že
nejpozději v roce 2009 musí CZ-IALE požádat o doplnění stanov. Po krátké diskusi
bylo přijato usnesení, že v roce 2008 proběhne v Bulletinu CZ-IALE diskuse o
případných dalších změnách stanov a na příštím výročním plenárním shromáždění
hlavní výbor předloží návrh změn ke schválení.
ad 5) Volební komise ve složení A.Buček (předseda), Z. Lipský, I. Machar a Petra
Packová připravila zprávu o průběhu a výsledcích voleb do hlavního výboru CZ-IALE
na období 2008-2011.
Průběh voleb:
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výbor CZ-IALE rozhodl o konání voleb na schůzi 16.10. 2007 a jmenoval
volební komisi
volební komise vyhlásila volby 16.10.2007 v Bulletinu CZ-IALE
v návrhovém kole, které skončilo 15.11.2007 navrhli členové 17 kandidátů
volební komise odeslala poštou členům 132 volebních lístků
do dne plánovaných voleb (25.1.2008 10.00 hod.) bylo předsedovi volební
komise doručeno 54 platných volebních lístků, voleb se tedy účastnilo 40,9 %
členů CZ-IALE

Počet hlasů pro navržené kandidáty:
Martin Braniš 19, Tomáš Chuman 9, Aleš Dolný 10, Jan Hradecký 11, Petr Jelínek15,
Karel Kirchner 18, Kateřina Křováková 16, Ivo Machar 27, Jarmila Měkotová 19, Petr
Maděra 43, Jana Nováková 15, Dušan Romportl 28, Alena Salašová 43, Eva
Semančíková 23, Jan Skaloš 20, Pavel Trnka 17, Zbyněk Ulčák 24.
Do sedmičlenného hlavního výboru CZ-IALE byli tedy zvoleni Ivo Machar, Petr
Maděra, Dušan Romportl, Alena Salašová, Eva Semančíková, Jan Skaloš a Zbyněk
Ulčák. Náhradníky se stávají Jarmila Měkotová, Martin Braniš, Karel Kirchner a
Pavel Trnka.
ad 6) Na základě návrhu Z. Ulčáka byla zvolena revizní komise ve složení P.Trnka
(předseda), J. Měkotová a K, Kirchner.
ad 7) Vědecký časopis CZ-IALE
Časopis vydává Regionální organizace IALE České republiky, která vydáváním
pověřuje redakci. Hlavní výbor CZ-IALE jmenuje členy redakce: vedoucího redaktora,
zástupce vedoucího redaktora a výkonného redaktora. Členy redakční rady schvaluje
hlavní výbor CZ-IALE na základě návrhu redakce.
Název časopisu: The Journal of Landscape Ecology
Vedoucí redaktor: Pavel Kovář, zástupce vedoucího redaktora: Zdeněk Lipský,
výkonný redaktor: Petr Maděra. Členové redakční rady (předběžný návrh): Antonín
Buček, Karel Kirchner, Alena Salašová, Olaf Bastian, Thomas Vrbka, Jerzy Solon,
Gabriela Hofer, Marc Antrop.
V diskusi vystoupili P. Kovář a P. Maděra a informovali o stavu přípravy
pravidelného vydávání časopisu.
ad 8) A. Buček informoval o výsledcích plenárního zasedání Rady vědeckých
společností České republiky, které se konalo 28. 11. 2008 v Praze.Upozornil, že
žádosti vědeckých společností o dotace převyšují disponibilní prostředky, takže lze
očekávat krácení peněz na jednotlivé granty.
Zapsal: A. Buček
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Zápis ze schůze hlavního výboru CZ-IALE konané dne 25.1.2008 v Brně
Hlavní výbor se sešel v nově zvolené podobě:
Maděra, Machar, Romportl, Salašová, Semančíková, Skaloš, Ulčák
1. Cílem schůze byla volba předsedy, místopředsedy, hospodáře a tajemníka. Do
doby zvolení jednotlivých funkcí řídil schůzi končící předseda Doc. Ing. Antonín
Buček, CSc.
Zvoleni všemi hlasy byli:
Předseda: Doc. Dr. Ing. Petr Maděra (petrmad@mendelu.cz)
Místopředseda: Mgr. Dušan Romportl, (dusan@natur.cuni.cz)
Hospodář: Ing. Ivo Machar, Ph.D. (machar@pdfnw.upol.cz; machar@seznam.cz)
Tajemník: Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D. (ulcak@fss.muni.cz)
Členové: Doc. Dr. Ing. Alena Salašová (salasa@zf.mendelu.cz); Ing. Eva
Semančíková (evi@prf.jcu.cz), Ing. Jan Skaloš, PhD.(janskalos@yahoo.ca)
Po volbě nový předseda poděkoval dosavadnímu předsedovi Doc. Ing. Antonínu
Bučkovi, CSc. za celé osmileté působení ve výboru a za čtyřleté působení ve funkci
předsedy CZ-IALE. Vysoce ocenil jeho přínos pro rozvoj sdružení.
2. Na programu bylo dále přijetí nových členů:
Mgr. Aleš Bajer, ÚGP LDF MZLU v Brně
Ing. Renata Eremiášová, VÚKOZ v.v.i., Brno
Mgr.Veronika Holcová, KBE PřF JU České Budějovice
Ing. Petr Káfoněk, Český Těšín
Ing. Vladimír Mana, KPMŽP, VŠP a.s. Ostrava
Ing. Tomáš Mikita, ÚGT LDF MZLU v Brně
Ing. Martina Pásková, Ph.D., MŽP Praha
Všichni výše jmenovaní byli přijati všemi hlasy.
3. Diskuze
- V diskuzi byla nastíněna problematika www stránek společnosti – vlastní doména,
možnosti stávajícího webmastera, seznam členů s kontakty umístit na www
stránky, zajímavé odkazy, Machar nabízí svůj kontakt, Romportl a Skaloš
proberou s Vojtou. Do příští porady vytvořit návrh změn (design, struktura, obsah
atd.) www stránek a poslat Romportlovi a Skalošovi.
- Platba členských příspěvků do IALE, lepší převodem než osobní příležitostná
předávání (Maděra, Packová)
- Oznámení složení nového výboru na IALE (Maděra)
- Romportl převezme po Z.Lipském oblast mezinárodních vztahů, co může CZIALE nabídnout směrem do zahraničí ?? Přihlásila se CZ-IALE ke spolupráci
v rámci dalšího kongresu IALE ?
- Doc.Buček vyzval členy k diskuzi nad novými stanovami, toto bychom měli
nějakým způsobem zorganizovat
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Zápis z jednání pracovní skupiny CZ-IALE pro plánování krajiny,
Brno, 13.12. 2007
přítomni: Salašová, Buček, Trnka, Klečka, Lacina
omluveni: Lapka, Semančíková, Pivcová
Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Pracovní program na rok 2008
Zavedení systému krajinného plánování v ČR – materiály MŽP
Obsah krajinného plánu
Různé
Závěr

1. Pracovní program na rok 2008
V rámci diskuse o pracovním programu skupiny byla současně diskutována i náplň
práce skupiny, forma a termíny jednání.
Náplň práce – v roce 2008 se soustředit na metodickou spolupráci s MŽP
zaměřenou na koncipování systému obecné ochrany krajiny v plánovacích
procesech v ČR (připravovaný materiál Strategické plánování obecné ochrany krajiny
a Rámcová metodika krajinného plánu)
Forma – materiály určené k diskusi a práci skupiny budou rozesílané prostřednictvím
e-mailů a v této formě bude rovněž probíhat elektronická diskuse; tím se zabezpečí
operativnost jednání. Závěry diskuse budou zpracovány a předány předkladateli
materiálu centrálně (odp. Salašová, Semančíková). Kromě toho, bude pracovní
skupina svolána k jednání dle potřeby, a to přednostně jako doprovodný program
jiných shromáždění členů CZ-IALE (valné shromáždění, celostátní konference).
Program:
leden

25.1. - jednání pracovní skupiny v rámci konference a výročního
plenárního shromáždění CZ-IALE, diskuse o připravovaném systému
krajinného plánování v odpoledním programu konference
s pracovníky MŽP (odp. Salašová)
květen
jednání pracovní skupiny v rámci konference v Hostětíně
září
jednání pracovní skupiny v rámci konference ÚSES – zelená páteř
krajiny v Brně
listopad/leden panelová diskuse – obsah krajinného plánu. Ukázky případových
řešení. MZLU Brno
2. Zavedení systému krajinného plánování v ČR

Členové skupiny obdrželi mailem pracovní materiály zpracované Ing. Cibulkou
(zdůvodnění potřeby krajinného plánování, návrh nástrojů krajinného plánování) a
Ing. Manou a Ing. Kyselkou (návrh rámcové metodiky krajinného plánu, verze 3)
Salašová – informovala o jednání poradní skupiny MŽP a obeznámila členy
s principy a filozofii předloženého návrhu.
Členové skupiny budou reagovat na zaslané materiály elektronicky.
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3. Obsah krajinného plánu
Členové pracovní skupiny přivítali aktivitu MŽP a ocenili práci autorů předložených
materiálů. Z diskuse vyplynulo několik závěrů:
- obsahem krajinného plánu (zejména na úrovni obce) by měl být plán péče o
krajinu (včetně realizačních předpokladů, analýzy možných finančních zdrojů a
finančních nároků ochrany přírody a krajiny). Současně platné plánovací
nástroje neřeší následnou péči o navrhovaná opatření.
-

krajinný plán musí být zaměřený na obecnou ochranu krajiny, která je
v plánovacím systému ČR podceňovaná

-

poskytování dotací obcím by mělo být podmíněné existencí krajinného plánu

-

krajinné
plánování
by
mělo
agroenvironmentálních programů

-

krajinný plán musí vymezit hodnoty krajiny, a to za aktivní spolupráce
s občany

-

krajinný plán nelze nahradit nástroji územního plánování, proto nemůže
spadat pod gesci Ministerstva pro místní rozvoj

mít

zabezpečený

přesah

do

4. Různé
Ing. Lacina – v současnosti existuje v ČR více mezirezortních expertních skupin,
které se věnují problematice ochrany a managementu krajiny (krajinné plánování,
rozvoj venkova atd.).
Doporučení skupiny MŽP:
- sjednotit a více koordinovat práci skupin tak, aby byla zajištěna vzájemná
výměna informací a aby nedocházelo ke zbytečně paralelnímu projednávání
totožných problémů.
-

zakomponovat problematiku krajinných plánů (pilotní projekty) do výzev
projektů VaV a Programu péče o krajinu (v současnosti zpracovávané
Krajinné studie)

Doporučení skupiny členům CZ-IALE: věnovat pozornost problematice krajinného
plánování na vlastních odborných a výzkumných pracovištích.
5. Závěrečné usnesení
-

připravit prezentaci a projednání problematiky krajinného plánování na
konferenci CZ-IALE (odp. Salašová)

-

připravit návrh pro stanovisko CZ-IALE k potřebě vypracování Krajinné politiky
ČR (odp. Salašová)

-

navrhnout CZ-IALE ke zvážení téma národní konference Kvalita krajiny nebo
Typologie krajiny.

Zapsala: Doc. Dr. Ing. Alena Salašová
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Diskuse ke změnám stanov CZ-IALE
Úprava názvu CZ-IALE
Současný název naší organizace je podle stanov „Regionální organizace IALE
České republiky.“ Doporučuji při úpravě stanov změnit název na „Česká společnost
pro krajinnou ekologii, o.s.“ a v článku 1 odst.(1) stanov uvést, že Česká společnost
pro krajinnou ekologii je regionální organizací IALE, zkráceně CZ-IALE. Další text čl.
1 je pak možné ponechat beze změny.
Zdůvodnění této změny je zřejmé: současný název je srozumitelný jen
úzkému okruhu zasvěcenců. Jistě i proto Z. Lipský uvádí od počátku vydávání
Bulletinu CZ-IALE v tiráži „Zpravodaj České společnosti pro krajinnou ekologii,
Regionální organizace IALE České republiky....“. Přiznám se, že jsem název Česká
společnost..... používal i v korespondenci s Radou vědeckých společností, až jsem
byl dotázán, jaký je vlastně oficiální název našeho občanského sdružení. Doporučuji
tedy název při povinné úpravě stanov změnit.
Antonín Buček

Bob Gardner zvolen jako nový předseda IALE Council 2007-2009
IALE Council, který sdružuje delegované zástupce regionálních organizací IALE
(složení viz Bulletin CZ-IALE č. 1/2007) a je vedle výkonného výboru jakousi druhou
komorou IALE, se sešel 9.7.2007 u příležitosti světového kongresu IALE ve
Wageningenu. Na programu byla , kromě další agendy (mj. zprávy o činnosti
regionálních organizací IALE včetně české a o činnosti pracovních skupin IALE)
především volba předsedy IALE Council. Od evropského kongresu IALE ve Faro
v roce 2005 byl jeho vedením dočasně pověřen Jesper Brandt z Dánska. Na mítinku
ve Wageningenu, který Jesper Brandt organizoval a řídil, byli představeni dva
kandidáti na funkci předsedy:
Xiuzhen Li (Čína) a Bob Gardner (USA).
V korespondenčním hlasování, které proběhlo během září 2007, byl potom
předsedou IALE Council zvolen Bob Gardner. Do funkce je zvolen na dobu dvou let
do léta 2009. Po předcházejícím zvolení Bruce Jonese prezidentem IALE tak
Američané ovládají obě nejvyšší funkce v IALE.
Předseda Councilu IALE má následující povinnosti:
1. organizovat a řídit práci koncilu (zejména organizace mítinků včetně
elektronických)
2. rozvíjet koncil jako silné fórum reprezentantů regionálních organizací IALE
3. stimulovat diskusi o aktivitách a poslání IALE na regionální úrovni
4. reprezentovat zájmy regionálních organizací IALE směrem k výkonnému výboru
IALE
5. organizovat volby do výkonného výboru IALE (nejbližší budou volby dvou
místopředsedů v roce 2009)
Zdeněk Lipský
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Jaký je pokrok v utváření evropské organizace IALE ?
První návrh na založení evropské organizace IALE byl přednesen na evropské
konferenci IALE v Estonsku v roce 2003. V následujících letech probíhala diskuse o
účelnosti, významu a formě takové organizační struktury. O evropské organizaci
IALE se znovu veřejně jednalo na evropském kongresu IALE v Portugalsku v roce
2005 a naposledy na mítinku uspořádaném v rámci světového kongresu IALE ve
Wageningenu v červenci 2007. Skupina pro přípravu evropské IALE, která pracovala
od roku 2003 pod vedením Marca Antropa (Belgie) a Jespera Brandta (Dánsko),
představila v roce 2005 a 2006 cíle, k jejichž naplnění by tato organizace měla
přispívat (viz také IALE Bulletin Vol. 24, No. 5 November 2006). Z nich vybíráme:
a) umožnit a dále zlepšit výměnu informací, zkušeností a myšlenek mezi
krajinnými ekology v Evropě konáním pravidelných setkání, seminářů a
workshopů na téma krajinná ekologie a její aplikace v Evropě nebo
z evropské perspektivy jak pro krajinné ekology jako jednotlivce, tak pro
instituce působící v oblasti vzdělávání, výzkumu, plánování, managementu a
politiky
b) uspořádat každé 4 roky (v mezidobí mezi světovými kongresy IALE) Evropský
kongres krajinné ekologie ve spolupráci s národními (regionálními)
organizacemi IALE
c) definovat nové role a postavení budoucí krajinné ekologie ve sjednocené
Evropě
d) podporovat aktivity a spolupráci národních (regionálních) organizací IALE a
přeshraniční spolupráci v Evropě
e) vyvíjet nejvyšší standardy krajinně ekologického vzdělávání v Evropě,
zejména výměnou zkušeností z existujících kursů, vytvářením společných
studijních osnov a programů, podporou bilaterálních evropských smluv
týkajících se výuky a vzdělávání
f) podporovat vztahy mezi akademiky a výzkumníky v rámci široké evropské
komunity odborníků zabývajících se výzkumem a problémy krajiny vytvářením
společných výzkumných projektů
g) podporovat postavení krajinné ekologie a příbuzných disciplín v evropském
univerzitním vzdělávacím systému a obecně ve společnosti
h) podporovat dialog mezi akademickou obcí krajinných ekologů a evropskými a
dalšími mezinárodními organizacemi a institucemi se zájmem o krajinu a
vzdělávání v oblasti krajinné ekologie, ochrany krajiny a krajinného plánování
i) publikovat a nejrůznějšími prostředky šířit poznání o evropských krajinách
j) podniknout vhodná opatření ke zvýšení využití krajinně ekologických
poznatků k rozvoji evropských krajin
k) vytvářet pracovní skupiny k řešení specifických témat, jež se týkají evropské
krajinné ekologie
l) podporovat vytvoření evropského časopisu pro krajinnou ekologii a její
aplikace
m) podporovat implementaci Evropské úmluvy o krajině a dalších evropských
smluv a programů týkajících se ekologie krajiny jako jsou NATURA 2000,
Habitat directive apod.
n) spolupracovat s ostatními nadnárodními vědeckými společnostmi v Evropě
s podobnými zájmy
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Z diskusí, které proběhly na setkáních při příležitosti kongresů ve Faru 2005 a ve
Wageningenu 2007, vyplynulo, že pokud vznikne jakákoliv nová organizační
struktura, tj. Evropská organizace IALE, měla by doplňovat existující organizace a
neměla by v žádném případě nahrazovat regionální organizace IALE. Evropská IALE
by měla být dostatečně flexibilní a pracovat paralelně s existujícími strukturami.
Neměla by také klást zvýšené nároky na financování a administrativu, což může být
problém, protože každá nová struktura vyžaduje určité prostředky. Z dvou
navržených modelů organizační struktury byl jednoznačný konsensus pro model
přímého členství. To znamená, že členství v IALE Europe je otevřené pro všechny
individuální členy IALE a že regionální evropské organizace IALE mohou rozhodnout,
že členství v regionální organizaci automaticky zahrnuje členství v IALE Europe.
V návaznosti na kongres IALE ve Wageningenu byly zřízeny 4 pracovní skupiny a
stanoven časový pořad kroků, vedoucích ke zřízení evropské organizace IALE.
Návrh stanov IALE Europe má být představen na nejbližším evropském kongresu
IALE, který se uskuteční v létě 2009 v Salzburgu.
Zdeněk Lipský

Zemřel Ivan Dejmal
Ve středu 6. února 2008 zemřel ve věku pouhých 61 let Ivan Dejmal. V říjnu 1991
v úvodu Míchalovy knihy o ekologické stabilitě shrnul svůj postoj ke krajině
takto:„Krajina je i prostorem duchovního života. V tomto ohledu je čímsi mnohem víc,
než lze vtěsnat do vědecké disciplíny či sebelepší odborné knížky. V tomto ohledu je
na nás při obnově a tvorbě krajiny kladen mnohem větší nárok. Kulturní krajina musí
též, a možná především, strukturou svého uspořádání zasazovat a neustále vracet
člověka a jeho dílo do řádu přírody a řádu světa.“
V tomto duchu Ivan Dejmal soustavně a neúnavně prosazoval obnovu
přirozeného řádu české krajiny. Ve funkci ministra životního prostředí se zásadním
způsobem zasloužil o přijetí důležitého klíčového zákona č. 114/92 Sb. o ochraně
přírody a krajiny. Podařilo se mu také ve vládě ČR prosadit územní limity těžby
v severočeské hnědouhelné pánvi a Program obnovy venkova. V roce 2000 se
rozhodujícím způsobem přičinil o pořádání první mezioborové konference „Tvář naší
země – krajina domova“, zajišťoval i druhou a třetí konferenci v letech 2002 a 2005.
Začal připravovat i letošní čtvrtou konferenci.
Na loňské konferenci „Těžba nerostných surovin a ochrana přírody“ ve Sluňákově
se mne Ivan Dejmal zeptal, proč vlastně není členem CZ-IALE. Odpověděl jsem, že
asi proto, že nepodal přihlášku. Obratem ji vyplnil, do kolonky zájmové zaměření
napsal: „krajinářství a územní plánování, ÚSES, protipovodňová opatření, hodnocení
vlivů na krajinu a krajinný ráz, oceňování biotopů“ a v září loňského roku byl přijat za
člena. Ještě 15. ledna letošního roku na pracovním setkání o ÚSES v Praze
diskutoval o dosavadním vývoji koncepce, dokumentace a realizace územních
systémů ekologické stability krajiny. Zmínil se i o prof. Slámovi, kterého již koncem
60.let minulého století slyšel na přednáškách (pro pět studentů) hovořit o potřebě
rozčlenit nestabilní plochy agrocenóz a lignikultur v intenzivně využívané kulturní
krajině sítí stabilizačních pásů. Chtěl jsem se Ivana Dejmala při příštím setkání zeptat
na podrobnosti. Už nebudu mít příležitost.
Antonín Buček
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Pozvánka na konferenci Venkovská krajina 2008, 23.-24. května
ZO ČSOP Veronica | Centrum Veronica v Hostětíně
Srdečně zveme na 6. ročník mezinárodní mezioborové konference, která je otevřená
všem zájemcům o krajinu a venkov. Akce poskytuje prostor pro mezioborové diskuse
a společnou tvorbu.
Plánovaný program:
23. května - konference, referáty a prezentace účastníků, společenský večer
24. května - krajinářská dílna
Termín pro zaslání závazné přihlášky a příspěvku: 4. dubna 2008
Více informací bude k dispozici na webu:
http://hostetin.veronica.cz/pozvanky.php?item=115#it115
Konference je podpořena grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci
finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím
Nadace rozvoje občanské společnosti.
Věra Pospíšilíková

Pozvánka na krajinářskou dílnu ve Žďárských vrších
Kdy: pátek 20. – neděle 22. června 2008
Kde: CHKO Žďárské vrchy, Blatiny a okolí
Cíl a filozofie projektu: Pokus o mnohostranné a netradiční vnímání a zkušenost
s krajinou v duchu projektu Bohemia Rosa (Václav Cílek: Krajiny vnitřní a vnější) s
možností prezentace postřehů. Pokusit se během pobytu vnímat krajinu z různých
perspektiv dle oboru, zaměření, zkušeností nebo momentální nálady zúčastěných.
Pojďme se pokusit přemýšlet o geniu loci podmanivé krajiny Žďárských vrchů, která
je zdrojem mnoha podnětů (historie, současnost, příroda, kultura…).
Program: Na základě zkušeností během loňského 0tého ročníku v Beskydech, jsme
krajinářskou dílnu postavili na tzv. pevném a volném programu. Pevný program
zahrnuje předem domluvené přednášky (pozdě odpoledne až večer, časy budou
upřesněny ve 2. cirkuláři) odborníků na téma související s danou krajinou pro případ,
že nikdo další z účastníků nebude ochoten referovat. Volný program tvoří jednak
navržené vycházky do okolí, toulky krajinou, kterých je možné se neúčastnit. Dále
pak dobrovolné přednášky účastníků, kteří po návratu z terénu mohou přednášet o
svých zkušenostech s místní krajinou. Výsadou krajinářské dílny je velké množství
možností, jak se (ne)zúčastnit nabízeného programu: dle nálady a rozpoložení
můžete jak zcela dodržet nabízený scénář, nebo se chovat zcela asociálně, trávit čas
izolovaně a toulat se po lesích, proležet dílnu na lukách; i to je totiž výstupem
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workshopu: že pro někoho je zkušenost s krajinou natolik komplikovaná a osobní, že
buď své postřehy nemáme chuť někomu sdělovat, nebo jsou jednoduše natolik
složité, že je nedokážeme dostatečně přesně popsat.
Orientační pevný program:
 Doc. Ing. Antonín Buček, CSc. (MZLU FLD Brno): „Putování krajinou“
Žďárských vrchů po 30ti letech, aneb nejen o geobiocenologii milovské
kotliny…
 Doc. Ing. Jan Lacina, CSc.: (Ústav geoniky AVČR): Reflexe krajiny v dílech
malířů – krajinářů Vysočiny.
 Ing. Kateřina Křováková, Ing. Jan Skaloš, Ph.D. (VÚKOZ Průhonice): Minulost
krajiny v okolí Blatin – její proměny na starých vojenských mapách (konec
18.století, polovina 19.století) a leteckých snímcích (1949, 2004).
 S otazníkem (potvrdíme ve 2. cirkuláři): Mgr. Pavel Vaněk (vedoucí správy
CHKO Žďárské vrchy): základní informace o CHKO, Petr Matějka (CHKO
Žďárské vrchy), Ing. Rudolf Vašek (lesník ze Samotína – revírník polesí
Koníkov)


Výstupy: Pokud se navzájem donutíme, je možné referáty v rámci pevného i
dobrovolného programu prezentovat i písemně a vydat sborník.

Ubytování: Turistická ubytovna v Blatinách, cena za nocleh 100 kč/noc. Možnost
vaření v kuchyňce nebo možnost využití husté sítě pohostinství tohoto koutu
Vysočiny. Spacáky nutné. Příjezd možný již ve čtvrtek večer.
Důležité termíny:
 Přihlášení na email janskalos@yahoo.ca: do 28.2.. Kapacita je cca 30 míst,
zájemce přijímáme do vyplnění prostoru .
 Zaslání 2. cirkuláře s podrobným programem a informacemi: do 30.4. 2008
Jan Skaloš
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Kalendář akcí
Udržitelná energie a krajina. Mezioborová konference, Hostětín , Bílé Karpaty, 28.30.3.2008 (www.hostetin.veronica.cz)
Tvář naší země. Krajina domova. 4. ročník konference. Praha a Průhonice, 1.4.4.2008 (www.prokrajinu.cz)
Impact Assessment of Land Use Changes. SENSOR International Conference.
Berlin, 6.-9.4.2008 ((www.sensor-conference2008.eu)
Landscape Patterns and Ecosystem Processes. US-IALE 23rd Annual
Symposium, Madison, Wisconsin, USA, 6.-10.4.2008 (www.usiale.org)
Ekologie ve 21. století - zakládající konference České společnosti pro ekologii
Třeboň, 25.-27. dubna 2008 (http://www.cspe.cz/page.php?4)
Ekosystémové služby říční nivy. Vědecká konference, Třeboň, 28.-30.4.2008
(www.usbe.cas.cz)
Landscapes – Fabrics for Weawing a Sustainable Future. Stresa, Itálie, 23.24.5.2008 (www.landscape-europe.net)
8th International Scientific Conference SGEM 2008. Albena, Bulharsko, 16.20.6.2008 (www.sgem.org)
Krajinářská dílna ve Žďárských vrších. Blatiny, Žďárské vrchy, 2.-22.6.2008 (email: jajkalos@yahoo.ca)
Geografické dny v Liberci, Konference ČGS, Liberec, 25.-28.8.2008
(http://geodny.tul.cz)
Investigating European Countryside: Eurorural ´08. 1st Moravian Conference on
Rural Research, Brno, 25.-29.8.2008 (www.uake.cz/novinky.html)
Landscape Identities and Development, PECSRL Conference, Lisbon a Eidos,
Portugalsko, 1.-5.9.2008 (www.pecsrl.org)
Výzkum v ochraně přírody. Konference, UP Olomouc, 9.-12.9.2008
(http://ekologie.upol.cz/konference)
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)
Local Livelihoods and Global Challenges: Understanding Human Interaction
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with The Environment. 1st World Congress of Environmental History 2009.
Kopenhagen, Dánsko, 4.-8.8.2009 (www.wceh2009.org)
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