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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; www.iale.cz)

Zápis ze schůze výboru CZ-IALE
Zápis z výboru IALE dne 14.11.2008
Přítomni: Salašová, Semančíková, Romportl, Skaloš, Maděra, Machar, Lipský
Omluven: Ulčák
1. P.Maděra podal zpráva z plenárního zasedání RVS ze dne 13.11.2008
2. Členská základna – je třeba urgovat členské příspěvky za rok 2008, seznam členů nutno
kontinuálně aktualizovat, dát na web, k tomu je třeba získat souhlas členů, u nových
členů řešit doplňkem přihlášky, kde bude uveden souhlas se zpracováním osobních
údajů a vyvěšením e-mailu na web, u dosavadních členů dořešit zpětně (bod jednání
výroční valné hromady)
Zajistí: P.Maděra
3. Bulletin – 3.číslo, navržený obsah přednesl doc.Lipský, požádal o anotaci na 1.číslo JLE
a o cirkulář Venkovská krajina, termín pro příspěvky do 18.11.2008
4. Diskutována byla krajinná politika MŽP, po setkání prof.Fanty s náměstkem Pelcem bude
rozhodnuto jak pokračovat dále.
Zajistí: E. Semančíková, D. Romportl a A. Salašová
5. Příprava valné hromady – podklady pro výroční zprávu o činnosti zaslat P.Maděrovi,
jakož i podklady pro plán činnosti na rok 2009
6. Informace o stavu příprav výroční konference podal D.Romportl, z konference vyjde
sborník příspěvků s ISBN, v tištěné podobě to budou abstrakty, fulltexty na přiloženém
CD.
7. Workshop na téma Stav implementace Evropské úmluvy o krajině v ČR, pozvat Pelce,
termín leden/únor 2009, místo konání Praha, nespojovat s výroční konferencí
Zajistí: D.Romportl, E.Semančíková
8. Venkovská krajina – akce se bude konat jako konference + exkurze, zajistit odborné
vedení a atraktivní cíl, 23-25.5.2009, cirkulář připraví P.Maděra
9. CZ-IALE byla oslovena firmou Guarant International, která nabízí organizaci konferencí.
Reference jsou skvělé. 2009 evropský kongres IALE v Salzburgu, zde se asi bude vybírat
pořadatel na rok 2013 (z geografických důvodů ČR moc šancí nemá), 2011 světový
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kongres IALE v Pekingu, 2015 volný (asi bude chtít USA), proto bylo navrženo uspořádat
vlastní konferenci – Ecological Networks v roce 2010 (Praha + Brno)
Zajistí: jednání s G.I. povede zatím P.Maděra
10. Během roku byl spuštěn nový web na adrese www.iale.cz. Nyní je třeba vychytat
nedostatky a soustředit se na anglickou mutaci.
Zajistí: D.Romportl připraví strukturu AJ stránek, připomínkujeme a spustíme
11. P.Maděra podal informace o stavu Journal of Landscape Ecology, po Novém roce je
třeba podat přihlášku do seznamu vědeckých časopisů rady vlády, vhodné vydat
propagační leták. Nulté číslo v PDF zaslat na web.
Zajistí: P.Maděra
12. Prezentace IALE – letáčky, power point, poster, propagace v časopisech (Ochrana
přírody, Zahrada -Park - Krajina, …)
Zajistí: poster: J.Skaloš, D.Romportl; letáčky: I.Machar
13. Plán práce na rok 2009:
Konference (3x – Výroční, Venkovská krajina, ÚSES), krajinářská dílna (léto, podzim)
garant J.Skaloš, téma upřesní do konce roku, workshop (viz bod 7)
14. Z.Lipský informoval výbor o vyhlášení volby dvou místopředsedů IALE, jimž v r. 2009
končí funkční období; bylo by vhodné nominovat na místopředsedu zástupce CZ-IALE –
navrhnout P.Kováře, kandidaturu s ním projednat; M. Kozová žádá o propagaci
evropského kongresu IALE včetně letní školy v Bratislavě
Zajistí: kandidaturu s P.Kovářem projedná P.Maděra a Z.Lipský, vhodné dojednat
podporu s SK-IALE (Salašová)

Petr Maděra

Informace z IALE
Výzva k nominaci na místa dvou místopředsedů IALE
Výkonný výbor IALE sestává z prezidenta, past-prezidenta, 4 vice-prezidentů
(místopředsedů), generálního sekretáře, pokladníka a editora Bulletinu IALE, který je
zároveň zástupcem generálního sekretáře. Členové exekutivy jsou voleni na 4-leté funkční
období. V létě 2009 končí funkční období dvou viceprezidentů: Márie Kozové (Slovensko) a
Sandry Luque (Francie). V souvislosti s tím byla nyní vydána výzva k podávání nominací na
místa dvou viceprezidentů IALE na funkční období 2009-2013. Nominace musí být podána
dvěma řádnými členy IALE v písemné podobě, s podpisem nominovaného, do 15. prosince
2008 k rukám zástupce generálního sekretáře Felixe Kienasta (felix.kienast@wsl.ch).
Nominační komise potom vybere z navržených kandidátů nejméně dva na každou pozici.
Výběr bude proveden s přihlédnutím k potřebám zastávaného místa, k mezinárodnímu a
regionálnímu charakteru IALE a podle dalších kritérií s ohledem na optimální fungování IALE
do 15. ledna 2009 a následně zveřejněn v Bulletinu IALE a na webových stránkách IALE. Do
15. února 2009 bude potom možné podávat ještě dodatečné návrhy. Bezprostředně po
tomto datu bude všem řádným členům IALE distribuován volební lístek. Volba bude tajná a
musí proběhnout do 1. dubna 2009. Podrobnosti o vyhlášených volbách jsou uvedeny
v Bulletinu IALE č. 3, Vol. 26.
Evropský kongres IALE 2009 proběhne v Salzburgu ve dnech 12.-16. července 2009. Má
podtitul: 70 let krajinné ekologie v Evropě: Evropské krajiny v transformaci – výzva pro
krajinnou ekologii a management. V příštím roce totiž uplyne 70 let od roku 1939, kdy Carl
Troll, jenž bývá ve všech učebnicích uváděn jako zakladatel krajinné ekologie, jako první
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použil slovní spojení krajina a ekologie (Landschaftsökologie). Kongres organizuje německá
regionální organizace IALE ve spolupráci se slovenskou a švýcarskou regionální organizací
IALE. Program kongresu je rozdělen do 8 symposií a řady workshopů. 16. července 2009 je
naplánovaná kongresová exkurze do alpského národního parku Berchtesgaden. Od 17.
července budou podle zájmu organizovány ještě postkongresové exkurze. Volnou součástí
kongresu jsou také dvě letní školy určené především MSc. a PhD. studentům:
První z nich nese název GIS and Landscape Ecology, koná se v Salzburgu ve dnech 3.14.7.2009 a má charakter intenzivního kurzu.
Druhá letní škola nazvaná A Metropolis with a Green Heart proběhne ve dnech 6.11.9.2009 v Bratislavě s výjezdem do Vídně.
Podrobný program kongresu včetně názvů symposií a workshopů, letních škol,
důležitých termínů a podmínek pro přihlášení a účast najdete na jeho webových stránkách
www.iale2009.eu.
Zdeněk Lipský

Anonce na první číslo vědeckého časopisu naší společnosti Journal of Landscape Ecology
Vážení členové IALE, většina z vás je jistě zvědavá na první číslo našeho časopisu,
které má několikaměsíční zpoždění, díky přísnému recenznímu řízení, kterému je
podroben každý do redakce zaslaný příspěvek. První číslo má již schválený obsah,
v současné době se edituje a po jazykových a autorských korekturách půjde do tisku,
tak, aby číslo spatřilo světlo světa ještě letos.
Úvodník:
Kovář, P.: Leading article of editor in chief
Jongman R.: Ecological networks are an issue for all of us
Články:
Bastian, O.: Adopting the precautionary principle in designing and managing
NATURA 2000 areas.
Romportl D, Andreas M., Vlasáková B.: Monitoring of changes in biodiversity on the
landscape level.
Jačková K., Romportl D.: Evaluation of the abiotic diversity influence on the diversity
of biotopes in the NP Šumava and the PLA Křivoklátsko
Machar I.: Changes in the fragmentation and ecological stability of the floodplain
forest geobiocenosis of the Morava River floodplain in the course of the 20th century
(Vrapač National Nature Reserve, Litovelské Pomoraví, the Czech Republic)
Recenze:
H. Härtel, V. Cílek, T. Herben, A. Jackson & R. Williams [Eds.]: SANDSTONE
LANDSCAPES. – Academia in collaboration with Bohemian Switzerland, National
Park Administration and Royal Botanic Gardens Kew, Prague 2007, 493 p., ISBN
978-80-200-1577-87. (P.Kovář)
P. Kovář: ECOSYSTEM AND LANDSCAPE ECOLOGY – text version (in Czech)
[Ekosystémová a krajinná ekologie – textové teze], Karolinum Press, Charles
University, Prague 2008, 89 p., ISBN 978-80-246-1507-3. (J.Frouz)
Do druhého čísla ročníku 2008 je v současné době rozpracováno sedm článků a
pevně věřím, že vyjde brzy po Novém roce. Tím budeme mít za sebou náročný
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rozjezd a budeme moci požádat o zařazení našeho časopisu na seznam vědeckých
časopisů Rady vlády. Doufám, že další dvě čísla ročníku 2009 vyjdou již včas.
K tomu ale potřebujeme dostatečné množství kvalitních článků zaslaných do
redakce. Redakční rada “bude lovit” články na konferencích pořádaných CZ-IALE,
ale současně oslovujeme všechny členy naší společnosti i touto formou. Pište a
posílejte! Instrukce pro autory naleznete na našich webových stránkách, jakož i
informace o předplatném.
Petr Maděra

Úspěšný seminář o územních systémech ekologické stability
Ve dnech 2. a 3. 9. 2008 se konal na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě
v Brně již 7. ročník semináře semináře „ÚSES – zelená páteř krajiny“. Kromě
hostitelské univerzity a CZ-IALE se na pořádání podílelo Ministerstvo životního
prostředí ČR, Česká geologická služba a brněnská firma Ageris, s. r. o. Hlavní
organizátorkou celé akce byla opět Andrea Petrová a opět se jí se spolupracovníky
podařilo organizaci bezchybně zvládnout. Sborník s 20 příspěvky o rozsahu 108
stran, doplněný přiloženým CD, byl připraven předem, takže se referující mohli
soustředit na podstatná sdělení a účastníci semináře mohli k referátům zasvěceně
diskutovat. Ze 120 účastníků letošního semináře jich bylo 53 z městských úřadů, 14
z krajských úřadů (Moravskoslezský, Jihočeský, Olomoucký, Vysočina, Plzeňský), 7
z MŽP, 11 z AOPK ČR, 12 z dalších státních institucí, 9 z univerzit a ústavů AV ČR,
9 ze soukromých firem, 4 účastníci byli ze Slovenska, 1 z Velké Británie. Počet
účastníků a jejich profesní složení svědčí o tom, že seminář se stal důležitou a
inspirativní platformou pro výměnu myšlenek, názorů a zkušeností o různých
aspektech problematiky tvorby ekologické sítě a péče o území, zajišťující biodiverzitu
v kulturní krajině.
Seminář zahájil Ing. Petr Dobrovský, vedoucí odboru péče o krajinu MŽP ČR,
který zdůraznil význam územních systémů ekologické stability při péči o kulturní
krajinu a objasnil současné priority svého odboru.
Trojice referujících z lesnické a dřevařské fakulty MZLU v Brně (A. Buček, T.
Minx a J. Simon) prezentovala ve společném příspěvku možnost tvorby lesních
biocenter při zalesňování zemědělských půd. Založení regionálního lesního biocentra
Jelení v Nízkojesenickém biogeografickém regionu standardními lesnickými postupy
stálo pouze 96 000.- Kč na hektar, bylo je tedy možné hradit z dotací na zalesnění
zemědělských půd.
Škoda, že V. Cílek se nemohl semináře účastnit. Jeho příspěvek o industriální
přírodě a jejím začlenění do „klasických“ biotopů, upozorňující na to, že „většina
tradičních středoevropských ekosystémů je nějak ohrožena, ale nové přírodě hald,
lomů a brownfields se daří!“, by jistě vyvolal obsáhlejší diskusi.
O začlenění ÚSES do registru krajinných dokumentací SR podrobně pojednal
P.Burda. Promyšlený systém databáze a to, že již na podzim 2008 bude ve
zkušebním provozu, můžeme slovenským kolegům jen závidět. Dva referáty
s podobnou tematikou přednesli pracovníci AOPK ČR (P. Duchoňová, R. Samek, T,
Görner a V. Petříček, J. Kosejk, P. Duchoňová). Ve sborníku jsou bohužel
prezentovány jen velmi stručné anotace jejich příspěvků. Současný stav databáze
ÚSES v ČR výstižně charakterizuje konstatování v úvodní větě druhého příspěvku:
„Způsob uchovávání, aktualizace a poskytování údajů o ÚSES stále nejsou
sjednoceny“.
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Referát V. Pechance, K. Pavkové a Z. Dobešové informoval o využití nástrojů
GIS pro analýzu struktury krajiny. O koncepci řešení ÚSES v nově vznikajícím
územním plánu města Brna pojednal J. Kocián a o sjednocení ÚSES na okrese
Vsetín D. Lacina. O možnostech financování tvorby nových prvků ÚSES a jejich
následné péče referovala S. Kozelková. O možnostech a zkušenostech neziskových
organizací s tvorbou ÚSES hovořil A. Martiník.
S výsledky aplikace metodiky hodnocení zvláště chráněných území při
hodnocení stavu a péče o biocentra seznámil J. Schneider. Vývoj funkčních účinků
nově zalesněných ploch v rámci ÚSES v k.ú. Horní Loděnice prezentovali J.
Schneider, K. Domokošová, P. Kupec a I. Vyskot.
Managementem biocenter lužního lesa v Litovelském Pomoraví z hlediska
významných ptačích druhů se zabýval ve svém příspěvku I. Machar. Management
populace ohrožených motýlů ve vztahu k ÚSES rozebral V. Vrabec, který v dalším
příspěvku společně s J. Starým pojednal problematiku nepřírodních biotopů s různým
stupněm rekultivace jako refugií fauny bezobratlých.
Ve sborníku ze semináře je ještě řada dalších zajímavých příspěvků.
Informační vakuum o tvorbě nových skladebných prvků ÚSES se pokusily vyplnit T.
Stránská a R. Eremiášová. Zjistily, že v Jihomoravském kraji bylo v letech 1997-2007
„založeno 62 lokálních biocenter o celkové výměře 256,7 ha, 38 biokoridorů
s celkovou délkou 39,1 km a 29 interakčních prvků“. Škoda, že se jim nepodařilo
získat informace o prvcích ÚSES založených do roku 1997. Připomeňme, že první
biokoridory vznikly již v roce 1991. Jejich objevitelské šetření by ovšem snad mohlo
být podnětem k tomu, aby konečně v ČR vznikl rutinně fungující informační systém o
ÚSES.
Zajímavé poznatky o růstu a vývoji dřevin v biokoridorech Radějov a Stříbrnice
prezentují ve sborníku L. Úradníček a B. Jelínek. Velmi podnětný příspěvek o tvorbě
ekologických sítí ve Velké Británii zpracovala T. M. Rush. V závěru konstatuje, že
„přestože vytvoření a přijetí konceptu ekologických sítí trvalo ve Velké Británii déle
než v jiných evropských zemích a dosud neexistuje jednotná metodika a řízení,
jednotlivé projekty jsou realizovány s překvapivou rychlostí“.
Druhý den semináře byl věnován exkurzi do nově založených biocenter
východně od Brna (Kovalovice, Sivice, Ponětovice, Velešovice a Blažovice).
Překvapivě velký zájem o exkurzi donutil pořadatele rozdělit účastníky do dvou
autobusů. První skupinu zasvěceně provázela D. Kolářová, druhou J. Kocián, oba
z firmy Ageris, která většinu navštívených biocenter projektovala. Pro účastníky
exkurze byl připraven exkurzní průvodce s mapkou a základními údaji o nově
založených biocentrech. Velmi zajímavé bylo setkání se starosty obcí Blažovice a
Pozořice, kteří přímo v biocentrech hovořili o zkušenostech s jejich zakládáním,
s následnou péčí a o vesměs kladném postoji místních občanů k těmto nově
vytvořeným krajinným prvkům. V převážně polní zemědělské krajině na východ od
Brna tvoří nově založená biocentra dosud izolované ostrovy přirozených biotopů a
kromě podpory přirozeného genofondu krajiny mají také velký význam rekreační.
Letošní seminář o územních systémech ekologické stability krajiny byl opravdu
úspěšný. K úspěchu semináře přispěla výborná organizace, kvalitní referáty,
zasvěcené moderování (J. Glos) a nesporně také dobře připravená exkurze, která
účastníkům umožnila diskutovat různé otázky tvorby nových biocenter přímo
v krajině. CZ-IALE podílem na organizaci semináře zřetelně demonstrovala své
základní poslání – být komunikační platformou pro vědce, manažery, plánovače a
organizace působící v ekologii krajiny.
Antonín Buček

5

Tvář naší země. Krajina domova 4.
Ve dnech 20. a 21. října 2008 se uskutečnila v pořadí již čtvrtá celostátní konference
Tvář naší země - Krajina domova. Pořadateli byly Česká komora architektů a
Společnost pro krajinu. Předchozí konference téhož názvu a podobného obsahového
zaměření se konaly v letech 2001, 2002 a 2005. Na nich se jako jeden z hlavních
organizátorů a ideových strůjců konference lví měrou podílel inženýr Ivan Dejmal,
mimo jiné také bývalý ministr životního prostředí České republiky v letech 1991-92 a
neúnavný bojovník za zlepšení stavu naší krajiny. Letošní setkání bylo poznamenané
jeho nedávným úmrtím, kvůli němuž byl termín konference původně plánované
na počátek dubna přesunutý do října letošního roku.
Ivanu Dejmalovi a jeho životnímu dílu byl zasvěcen také předkonferenční
seminář, uspořádaný 20. října v Senátu Parlamentu České republiky. Následovalo
slavnostní zahájení konference za účasti místopředsedy Senátu Petra Pitharta a
dalších hostů z řad politiků. Na něm byl vyhlášen 1. ročník Ceny Ivana Dejmala, která
se bude udělovat jednou za dva roky za ojedinělý počin v oblasti krajiny. První cena
má být udělena na podzim 2009.
Vlastní odborné jednání konference proběhlo následující den (21. října 2008)
již tradičně v prostorách Kongresového centra VÚKOZu Průhonice. První tematický
blok „Příroda a krajina“ uvedl a moderoval Václav Petříček. Ve svém referátu
připomněl některé problémy a paradoxy současné ochrany přírody a krajiny – např.
pěstování energetických plodin, problematiku větrných elektráren, suburbanizace a
opuštěné zemědělské půdy. Eva Semančíková jako zástupce autorského kolektivu
prezentovala dobrou analýzu politických, strategických a rozvojových programů
s ohledem na to, jak řeší či spíše neřeší problematiku krajiny. Věra Kučová se
zabývala kulturní krajinou z pohledu památkové péče; kritizovala rozdělení péče o
krajinu a ochranu krajiny do dvou resortů – životního prostředí a kultury. Tématem
dalšího referátu byl věčný, leč stále diskutabilní evergreen - snaha peněžně hodnotit
služby ekosystémů, převést přírodní hodnoty a přírodovědná kritéria do finančního
vyjádření, tedy do jazyka srozumitelného ekonomům (J. Seják a kol.).
V odpoledním bloku „Člověk a krajina“ se Miloslav Lapka zamýšlel nad
současným nejednoznačným vývojem české krajiny (krajina v postmoderní době),
dále byl zmíněn proces suburbanizace (Pavel Hnilička), následoval poněkud
subjektivní náhled na téma „co je venkov ?“ (Michal Pospíšil) nebo další „evergreen –
historické a současné změny ve využívání krajiny (Ivan Bičík). Poslední tematický
blok „Politický a společenský kontext“ se proti očekávání zcela rozpliznul do
obecných formulací a proklamací, proložených několika naopak úzce specifickými
příklady z praxe. Blokem se neslo nepříliš šťastné zahájení diskuze konfliktním
tématem, kdy se zúčastněné strany přely o význam ochrany přírodních hodnot
v uměle vytvářeném kontrastu s kulturní krajinou, o vůli zapojení místních obyvatel
do péče o krajinu a míře direktivních zásahů. Celá diskuze však byla špatně
moderována, jednalo se spíš o oddělené monology pozvaných řečníků, nežli o živou
debatu širšího pléna a z jednotlivých proslovů byl znát hluboký rozpor v chápání
současné krajiny jako komplexu přírodních i kulturních a duchovních jevů a procesů.
Na konferenci Tvář naší země - Krajina domova je vždy představena nová
knižní publikace, která převážně obrazovou uměleckou formou reflektuje vnímání
stavu, změn a problémů naší krajiny. V letošním roce to byla kniha Český svět –
Kulisy z let 1948-1989. Svou náplní a charakterem volně navazuje na knihu Místa
hodná paměti z roku 2002, která na fotografiích a dobových textech zaznamenala
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nejdůležitější historické události a místa do roku 1945.
Konference opět ukázala ohromnou rozmanitost pohledů na krajinu a její
hodnocení. Krajinná ekologie nemá zdaleka monopol na výzkum krajiny. Právě
z pohledu krajinné ekologie však zůstala konference dost dlužná – nebylo ji tam
příliš vidět. Úroveň referátů a prezentace jednotlivých témat byla velmi kolísavá. Zdá
se, že konference Tvář naší země přešlapuje na místě a potřebovala by získat nový
impuls. Letošní ročník byl již čtvrtý a za celou dobu od prvního ročníku v roce 2001 tu
není žádný zřetelný pokrok. Konference jistě nemůže vyřešit nekonečné množství
problémů naší krajiny, měla by však přinášet nové podněty a nápady. I po této
stránce byl letošní ročník bohužel velmi jalový. Dokladem upadající úrovně je i
vydaný sborník. Jediný svazek chaoticky řazených příspěvků, řada z nich
problematické úrovně, neobstojí ve srovnání např. s prvním ročníkem, kdy vyšlo 7
svazků s celkovým rozsahem hodně přes 1000 stran, které představovaly skutečně
reprezentativní průřez nejrůznějších pohledů na problematiku naší krajiny a její stav
na přelomu tisíciletí. O letošním sborníku se to při nejlepší vůli říci nedá.
A tak jedinou novinkou, kterou lze podpořit, je zveřejnění petice „Dvanáctero
kulturní krajiny České republiky. Stav krajiny je vždy odrazem stavu společnosti.“
Dvanáct bodů petice určené vládě, poslancům a senátorům vychází z požadavků
Evropské úmluvy o krajině. Petice se vyslovuje za usnesení vlády o implementaci
Evropské úmluvy o krajině, zejména za formulaci a naplňování udržitelné krajinné
politiky ve všech resortech.
Zdeněk Lipský

3. letní škola ALTER-Net „Biodiversity and Ecosystem Services“
Peyresq, Alpes de Haute-Provence, France
Na sklonku léta proběhl třetí ročník letní školy pořádané pod záštitou evropského
vědeckého sdružení ALTER-Net; A Long-Term Biodiversity, Ecosystem and
Awareness Research Network (http://www.alter-net.info/default.asp ). Škola je určena
pro postgraduální studenty, především z evropských univerzit. Jejím hlavním cílem je
podpořit vědeckou spolupráci v oblasti výzkumu, monitoringu a ochrany ekosystémů
a biodiverzity, přičemž důraz je kladen na interdisciplinární přístup. Místem konání je
každoročně malebná středověká horská vesnička Peyresq, která slouží k pořádání
vědeckých a kulturních seminářů (http://www.peiresc.org/Bienvenue/Welcome.html).
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Peyresq – studijní vesnička uprostřed hor (foto: Björn Reu)

Letošní letní škola nesla název „Biodiverzita a ekosystémové služby“.
Zúčastnilo se jí 32 studentů rozličné kulturní i odborné příslušnosti – kromě zástupců
evropských univerzit i dva Australané, Indonésan a Argentinec. Odborné specializace
se pohybovaly od čistě přírodních oborů (botanici, zoologové), fyzické geografie, GIS
modelování, po sociální vědy jako je sociologie a ekonomie. Každý v rámci posterové
sekce prezentoval a diskutoval svůj výzkum.
Program obsahoval přes třicet přednášek věnujících se stavu a vývoji
biodiverzity (Allan Watt, Georg Grabherr), využívání a hodnocení ekosystémových
služeb (Dagmar Schröter, Michael Bredemeier), scénářům environmentálních změn
(Mark Rounsevell, Tim Carter), ekosystémovým procesům (Mark Sutton, Christian
Körner, Jaroslav Vrba), modelování změn land use (Hermann Lotze-Campen), The
Millenium Ecosystem Assessment (Wolfgang Cramer), Úmluvě o biologické
rozmanitosti (Rik Leemans), vnímání environmentálních otázek veřejností (Anke
Fischer, Anthony Patt), etickým nedostatkům monetárního hodnocení (Sybille van
den Hove), gender (Hanne Svarstad). Poměrně ucelená série přednášek, které
zpravidla obsahovaly silný morální podtext, byla zaměřena na vývoj zemského
systému a interakce mezi antropogenní a přírodní sférou (Will Steffen, Simron Jit
Singh, Marina Fischer-Kowalski, Martin Sharman, Wolfgang Lucht, Sander van der
Leeuw). Takto koncentrovaný přísun informací, odlišných úhlů pohledu a mnohdy
kontroverzních názorů podal celkově kompaktní pohled na vývoj biodiverzity,
ekosystémů a současný výzkum. Abstrakty jednotlivých přednášek lze nalézt na
http://www.pik-potsdam.de/infodesk/education/alter-net/ .
Součástí letní školy byla i činnost studentů, kteří vytvořili zprávu adresovanou
politickým činitelům o možnostech vývoje přilehlého území (konkrétně povodí řeky
Var). Pro tento účel byli studenti rozděleni do čtyř expertních skupin (Ochrana
přírody, Vodní management, Zemědělství, Proměnlivost krajiny mezi rurálním a
urbánním charakterem) a jedné syntetizující, která měla za úkol synchronizovat celý
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postup a sestavit závěrečnou zprávu. Vycházelo se ze scénářů formulovaných
v Millenium Ecosystem Assessment.
Náplň letní školy byla obohacena exkurzí ilustrující změny land use
v Provence.

Skupinové foto účastníků (foto: Martin Sharman)

Hlavním přínosem letní školy bylo kromě diskuzí a získaných vědomostí, především
navázání profesních kontaktů a zkušenost spolupráce v značně různorodém týmu.
Katka Jačková

Podzimní krajinářská dílna ve Žďárských vrších
Během prodlouženého víkendu 14.–17. listopadu se uskutečnil již třetí ročník
krajinářské dílny. Kromě CZ-IALE ji tentokrát zaštítila také Česká zemědělská
univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí. Dějištěm dílny se opět stala ves
Blatiny (Sněžné na Moravě) na Českomoravské vrchovině.
S rostoucím významem mimoprodukčních funkcí krajiny sílí rovněž debaty na
téma hodnocení krajiny. Cílem krajinářské dílny bylo alespoň částečně přispět k této
diskuzí tím, že jsme se pokusili vymezit pozitiva a negativa sledované krajiny,
definovat co se nám v dané krajině líbí a nelíbí a pochopit mechanismus, který vede
k těmto závěrům. Nosným tématem byla letos umělecká reflexe krajiny.
Během krajinářských dílen se snažíme o to, na co většinou kvůli pracovním
povinnostem nebo všedním starostem nemáme čas – v klidu přemýšlet o krajině
v širších souvislostech a s potřebným nadhledem. Pokud chceme krajině rozumět,
pečovat o ni a zasvěceně plánovat a harmonizovat různé aktivity v ní, jsme dokonce
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přesvědčeni, že komplexní charakter krajiny a nutnost jejího holistického chápání
tento první krok přímo vyžaduje. Snažili jsme se zachovat netradiční a víceméně
neformální formát setkání, který vhodně kombinuje přednášky s plenérem. Na sobotu
byl naplánován poměrně nabitý program přednášek odborníků na různá témata
související s uměleckou reflexí krajiny (např. Josef Sodomka: Reflexe krajiny ve
výtvarném umění, Milan Slavinger: Reflexe krajiny ve fotografii, Renata Skalošová:
Krajina v poezii Františka Halase, Jan Hanák: Reflexe krajiny v bibli, Marek Gonda:
Reflexe krajiny v hudbě atd.). Neděle pak byla vyhrazena celodenní individuální
reflexi krajiny.
Jedním z hlavních přínosů krajinářské dílny byla možnost setkání zájemců
napříč obory, zaměření a věk, kteří mají chuť přijet a sdílet své názory. Organizátoři
nepořádali dílnu s ambicemi vyřešit nějaký zásadní problém, ale spíše o nich
přemýšlet, utřídit si myšlenky, a vyjasnit postoje a názory. Přímý praktický dopad tak
naše setkání sice nemělo, ale nový pohled na krajinu, její vnímání a fungování nám
řešení některých problémů v ní může usnadnit.
Do budoucna jsme se rozhodli, že zachováme hlavní myšlenku a cíl
krajinářských dílen, tj. soustředit se na poznávání fenoménu „genius loci“ a přemýšlet
o krajině způsobem, na který nám v dnešní uspěchané době většinou nezbývá
mnoho času. Co se měnit bude jsou místa a roční doby, v nichž se setkání odehraje.
Chceme se soustředit na tři typy krajiny:
• Krajiny známé a oblíbené.
• Krajiny nepříliš známé, tajemné.
• Krajiny neoblíbené, které na nás působí negativně. Krajinářské dílny se tak
mohou stát příležitostí pro revizi názorů na tyto typy krajin.
V nejbližší době nás čeká debata nad umístěním další dílny, nejpozději do
poloviny ledna 2009 bychom vás chtěli seznámit s bližšími informacemi. Jak
doufáme, příští rok se těšíme na viděnou na další krajinářské dílně.
Více informací na: www.krajinarskadilna.estranky.cz
Jan Skaloš

Druhý Evropský kongres biologie ochrany přírody se koná v Praze
Biologie ochrany přírody je moderní, multidisciplinární vědní obor, který se
s krajinnou ekologií vzájemně prolíná a inspiruje v mnoha teoriích (fragmentace
krajiny a konektivita, teorie metapopulací, fungování koridorů v krajině atd.).
Evropská sekce Society for Conservation Biology (www.conbio.org)
uspořádala První evropský kongres ochranářské biologie v r.2006 v Maďarsku.
V příštím roce se bude 2. evropský kongres biologie ochrany přírody konat v Praze 1.
až 5. září 2009, a to zejména díky úsilí Petra Zasadila, proděkana Fakulty životního
prostředí ČZÚ Praha. Bližší informace o připravovaném kongresu lze získat na
www.eccb2009.org, zájemci o účast na kongresu se mohou zaregistrovat na
stránkách sekretariátu kongresu conference@eccb2009.org.
Ivo Machar
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Ekosystémové služby říční nivy
Údolní nebo říční nivy se staly v posledních letech frekventovaným výzkumným
tématem. Zájem o jejich výzkum vzrostl v souvislosti s opakovanými povodněmi
velkého rozsahu v letech 1997, 1998, 2002 a naposledy na jaře 2006. Připomeňme
si ale, že první celostátní seminář s názvem „Niva z multidisciplinárního pohledu“ se
konal z iniciativy Radana Květa (neplést s jihočeským „Hony“ Květem !)
a
brněnského Geotestu již v roce 1995, tedy v době předpovodní. Říční niva je
nesporně páteří krajiny, jak výstižně formuloval zmíněný Radan Květ. Je to
mimořádně dynamický krajinný prostor ohromných pohybů energie, hmoty,
organismů (tranzitní koridorová funkce), přírodních i antropogenních procesů.
Prostor mimořádně významný, mimořádně exponovaný a mimořádně zatížený. Za
posledních 10 let vznikla u nás v souvislosti s výzkumem údolních niv a jejich
chování zejména při a po povodních řada zajímavých publikací a výzkumných zpráv,
které jsou výstupem projektů řešících problematiku povodní a údolní nivy. Přes
množství závažných vědeckých poznatků existují stále veliké rozdíly v chápání funkcí
a významu údolní nivy mezi přírodovědci a technicky orientovanými vodohospodáři.
Koncem dubna 2008 se konala v Třeboni reprezentativně obsazená konference
Ekosystémové služby říční nivy. 140 účastníků zastupovalo praktické i teoretické
vodohospodáře, správce toků, vysokoškolské pedagogy, vědce
a odborné
pracovníky z oborů ekologie, hydrologie, geografie, biologie, zemědělství i ekonomie,
projektanty vodohospodářských staveb i pracovníky ochrany přírody. Konference
byla uspořádána v rámci nového multidisciplinárního projektu na výzkum údolní nivy,
na jehož řešení se podílejí jihočeské biologické ústavy AV ČR, Přírodovědecká
fakulta UK Praha, Fakulta stavební ČVUT Praha a Výzkumný ústav
vodohospodářský TGM Praha. Zastoupení přírodovědců, hydrologů a techniků
v jednom projektu dává naději, že by se mohlo podařit otupit ostří názorových rozdílů
a dosáhnout společného pohledu na funkce, význam a využívání dolní nivy.
Zdeněk Lipský

Petiční akce „Dvanáctero kulturní krajiny“
Na konferenci „Tvář naší Země“ v Průhonicích představil Ing. akad. arch. Martin
Stránský občanskou iniciativu, jejímž cílem je mimo jiné „…vyvíjet stálý tlak na vládní
a politické představitele, aby účinným způsobem reflektovali ustanovení Evropské
úmluvy o krajině a zahájili proces její skutečné implementace a stálou kontrolu jejího
naplňování“. Více informací naleznete na stránkách www.kulturnikrajina.cz, kde se
zároveň můžete svým podpisem připojit.
Dušan Romportl

Monografie Floodplain Forests of the Temperate Zone of Europe
České nakladatelství Lesnická práce vydalo v r.2008 ojedinělou monografii, která se
pokusila komplexně zpracovat problematiku ekosystémů lužních lesů v mírném
podnebním pásmu Evropy. Monografii připravil neuvěřitelně početný kolektiv téměř
sedmdesáti odborníků pod vedením dlouholetého vedoucího Ústavu ekologie lesa na
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brněnské lesnické fakultě MZLU prof. Emila Klimo. Jen samotná koordinace práce a
výsledků tolika specialistů do jedné publikace byla bez pochyby mimořádný výkon
týmu mezinárodního týmu editorů (E.Klimo, H.Hager, S.Matić, I.Anić, J.Kulhavý). Na
přípravě textů některých kapitol se podíleli i členové CZ IALE (Antonín Buček, Petr
Maděra, Ivo Machar, Otakar Štěrba).
První část monografie v 9 obsáhlých kapitolách pojednává geologii a
geomorfologii údolní nivy, hydrologický a vlhkostní režim fluvizemí, rostlinná
společenstva a faunu lužních lesů, lesnický management, problematiku ochrany a
revitalizace ekosystémů lužních lesů a v neposlední řadě i historii vztahu člověka a
lužních lesů, včetně odezvy obrazu lužního lesa v umění. Druhá část monografie
detailně popisuje historii a současný stav ekosystémů lužních lesů v 17 evropských
státech. Monografie má 623 stran textu a velké množství barevných obrazových
příloh přímo v textu jednotlivých kapitol.
Monografii (ISBN 978-80-87154-16-8) lze objednat v Lesnické práci v Kostelci
nad Černými lesy.
Ivo Machar

Kalendář akcí
Krajina, les a lesní hospodářství, konference, Kostelec nad Černými lesy (zámek),
26. 11. 2008, kontakt: podrazsky@fld.czu.cz
Konference České botanické společnosti: "DIVERZITA, DYNAMIKA A
MANAGEMENT LESNÍ VEGETACE", 29.- 30.11.2008, místo konání: PřF UK v
Praze, Albertov 6, posluchárna Velká geologická. Více informací zde.
Výroční konference CZ-IALE 2009 „GEO- a BIODIVERZITA: integrující
perspektivy“, Přírodovědecká fakulta UK v Praze, 22. – 23.1. 2009, kontakt:
dusan@natur.cuni.cz
US IALE Symposium: Coupling Humans and Complex Ecological Landscapes
US IALE 2009 Annual Meeting. Snowbird, Utah, 12.-16.4. 2009,
http://www.usiale.org/snowbird2009
X-LArch III 2009, 29.4. – 30.4. 2009, Institute of Landscape Architecture at the
Austrian University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna Austria.
http://www.rali.boku.ac.at/12641.html
Venkovská krajina 2009, mezinárodní mezioborová konference, 23.-25.5.2009,
Hostětín, Bílé Karpaty (cirkulář v tomto čísle bulletinu)
Water policy 2009, konference, Fakulta životního prostředí ČZU v Praze, 22. 6.
2009, kontakt: maca@fzp.czu.cz
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Evropská konference IALE 2009 - European Landscapes in Transformation –
Challenges for Landscape Ecology and Management, 12-17.7.2009, Salzburg
(www.iale2009.eu)
Local Livelihoods and Global Challenges: Understanding Human Interaction
with The Environment. 1st World Congress of Environmental History 2009.
Kopenhagen, Dánsko, 4.-8.8.2009 (www.wceh2009.org)
10th International Congress of Ecology: Ecology in a Changing Climate. Two
Hemispheres – One Globe. Brisbane, Australia, 16.-21.8.2009,
http://www.intecol.net/info-esk/X-INTECOL/10th_INTECOL_Congress-3.htm
2nd European Congress of Conservation Biology „Conservation biology and
beyond: from science to practice“; Czech University of Life Sciences, Prague,
September 01 – 05, 2009, www.eccb2009.org
Landscape Ecology in Latin America: Challenges and Perspectives. Latin
American IALE Conference, 4. - 7. 10. 2009, Campos do Jordão, Brazil. Více
informací na www.eventus.com.br/ialebr2009

Bulletin CZ-IALE, Zpravodaj České společnosti pro krajinnou ekologii
(Regionální organizace IALE České republiky), http://www.natur.cuni.cz/cziale.
Vydává CZ-IALE pro interní potřebu svých členů. Redakce: CZ-IALE, Benátská 2,
128 01 Praha 2.
Odpovědný redaktor: Zdeněk Lipský, e-mail:lipsky@natur.cuni.cz;
Technický redaktor: Dušan Romportl, e-mail: dusan@natur.cuni.cz
Číslo 3/2008 vyšlo 22.11. 2008
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Cirkuláře
ČESKÁ SPOLEČNOST PRO EKOLOGII KRAJINY
CZ-IALE

KATEDRA FYZICKÉ GEOGRAFIE A GEOEKOLOGIE PŘF UK V PRAZE
KATEDRA BOTANIKY PŘF UK V PRAZE

POŘÁDAJÍ
VÝROČNÍ KONFERENCI CZ-IALE 2009

22.-23. LEDEN 2008

II. CIRKULÁŘ
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ORGANIZACE
CÍL KONFERENCE
Cílem konference je kromě tradičního setkání členů CZ-IALE a dalších
odborníků z oboru ekologie krajiny představit dosud opomíjená (krajinně-)
ekologická témata a přístupy, které by mohly příznivě obohatit stávající záběr
společnosti a nabídnout nové perspektivy spolupráce. První konferenční den
bude vyhrazen vyžádaným příspěvkům, druhý den proběhnou moderované
bloky tematických referátů s navazujícím workshopem. Vědecký a
organizační výbor konference si vyhrazuje právo rozhodnout o zařazení
příspěvku do posterové či přednáškové sekce, případně příspěvek nezařadit.
V rámci setkání rovněž proběhne plenární zasedání CZ-IALE a schůze hlavního
výboru.
MÍSTO KONÁNÍ KONFERENCE
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Posluchárna Věž a Pravá rýsovna, 3. patro
Albertov 6
128 43 Praha 2
VĚDECKÝ VÝBOR KONFERENCE:
Prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc., doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc., doc. Dr. Ing.
Petr Maděra
ORGANIZAČNÍ VÝBOR:
RNDr. Dušan Romportl, RNDr. Tomáš Chuman, Mgr. Jaroslav Vojta
KONTAKTNÍ OSOBA:
Dušan Romportl tel.: +420/221951371, +420/776763233 , e-mail:
dusan@natur.cuni.cz, KFGG PřF UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2

TERMÍN A RÁMCOVÝ PROGRAM KONFERENCE
ČTVRTEK 22. LEDNA 2009 – hlavní konferenční den - vyžádané referáty
od 8:30
prezentace účastníků
9:30 - 12:30
vyžádané příspěvky
12:30
výroční plenární shromáždění CZ-IALE
13:00
schůze hlavního výboru CZ-IALE
14:00 - 17:45
vyžádané příspěvky
18:00 - 19:00
poster session a diskuze
PÁTEK 23. LEDNA 2009
9:00 – 12:00 &
referáty v tematických blocích, diskuze
13:00 – 17:00
s navazujícím workshopem
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PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONFERENCE
I. KONFERENČNÍ DEN - VYŽÁDANÉ PŘÍSPĚVKY:
9:30 – 11:00: blok „Inspirace pro krajinnou ekologii“
Petr Maděra

Zahájení konference

Pavel Kovář

Kudy, kam a kdy v krajině – jak (ne)třídit
proměnlivost

Jaroslav Flegr

Akcelerující rozmrzlá evoluce krajin

Stanislav Komárek

Ze všech živočichů nejpodivnější - spleť lidské
etologie a její vlivy na krajinu

11:10 – 12:30: blok „Úrovně studia diverzity“
David Storch

Makroekologie a/vs. krajinná ekologie - úrovně
studia biodiverzity

Tomáš Herben

Geometrický prostor, interakce mezi druhy a
struktura společenstev v krajině

Tomáš Kučera

Metody hodnocení diverzity na krajinné úrovni

14:00 – 15:30: blok „Přirozená dynamika a obnova“
Jakub Hruška

Změny lesních ekosystémů a jejich dopad na
biodiverzitu

Tomáš Vrška

Geografické aspekty rozšíření pralesních
ekosystémů

Karel Prach

Vztah krajinné a restaurační ekologie

Jan Frouz

Rozvoj půd a půdních organismů v krajině
narušené těžbou

15:45 – 17:15: blok „Trendy vývoje současné krajiny“
Josef Fanta

Trendy vývoje současné krajiny ČR a Evropy

Zdeněk Lipský

Paradoxy a ochranářská dogmata v současné
krajině

Jiří Sádlo

Moderní krajina: struktura a řídící procesy

Antonín Buček

ÚSES: technokratická šablona či záchranná síť
pro biodiverzitu v kulturní krajině?

II. KONFERENČNÍ DEN – PŘÍSPĚVKY V TEMATICKÝCH BLOCÍCH:
1. blok: Fyzickogeografické aspekty změn biodiverzity
2. blok: Aplikace vědeckých poznatků v praktické ochraně
geo/biodiverzity
3. blok: Geografické a biologické metody v krajinné ekologii
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DŮLEŽITÉ TERMÍNY
• do 14.12.2008 odeslání přihlášek
• do 4.1. 2009 odevzdání jednostránkového abstraktu (ČJ) a textu
příspěvku v elektronické podobě dle pokynů (viz níže)
• do 1.3. 2009 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,
studenti účastnící se workshopu 150,-. 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
Obědy ve ČT a PÁ je možno zajistit v blízké menze v ceně přibližně 60,- Kč.
Ubytování je možné přímo v areálu Přírodovědecké fakulty v ceně 310 – 370,Kč/os/noc, bližší informace podá Mgr. Pavel Kukla (kukla.pavel@centrum.cz)
Požadavky nahlaste nejpozději do 14.12.2009.

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 navrhne nejlepší a
tematicky nejvhodnější příspěvky do časopisu. Autoři vybraných příspěvků
budou osloveni k překladu do angličtiny (do konce února 2009).
Jednací jazyk
Jednací jazyk konference i pro publikaci do sborníků jsou čeština, slovenština,
angličtina.
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Přihláška
Přihlášku je nutné odeslat do 14.12.2008, možnosti přihlášení jsou následující:
a) vyplnit online na www.cziale2009.ic.cz
b) vyplnit formulář a odeslat poštou na adresu:
Dušan Romportl, KFGG PřF UK, Albertov 6, Praha 2, 128 43
Jméno a příjmení:
…………………………………………………………………………………………………..
Název příspěvku:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Organizace, adresa:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
e-mail:
…………………………………………………………………………………………………..
Chci zajistit oběd 22.1.:
Chci zajistit oběd 23.1.:

ano
ano

ne
ne

Účast na workshopu 23.1.:

ano

ne

Žádám o prominutí vložného:

ano

ne
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důvod:

Venkovská krajina 2009
mezinárodní mezioborová konference
I.cirkulář
22.-24. května 2009 | Hostětín, Bílé Karpaty
Je naší milou povinností pozvat vás na 7. ročník konference Venkovská krajina.
Cílem konference je vytvořit pracovní rámec pro setkávání odborníků z řad studentů i
jejich odborně zdatných kolegů, kteří již prošli bohatou praxí. Podmínkou je zájem o
téma venkova a krajiny. Konference poskytuje prostor pro mezioborové diskuse a
společnou tvorbu.

Rámcový program
pátek

22. května

Konference
prezentace účastníků v referátové a posterové sekci
Vzdělávací středisko Centrum Veronica Hostětín

sobota

23. května

Celodenní odborná exkurze (bude upřesněno ve II. cirkuláři)

neděle

24. května

Půldenní odborná exkurze (bude upřesněno ve II. cirkuláři)

Pořadatelé konference:
Česká společnost pro krajinnou ekologii (CZ IALE)
Univerzita Karlova v Praze – Přírodovědecká fakulta
Benátská 2, 128 01 Praha | www.iale.cz
Kontaktní osoba: J.Dreslerová: j.dreslerova@seznam.cz
ZO ČSOP Veronica | Centrum Veronica Hostětín
Hostětín 86, 687 71 Bojkovice | tel. 572 641 855 |
hostetin@veronica.cz | www.hostetin.veronica.cz

Organizační výbor konference:
Doc. Dr. Ing. Petr Maděra – předseda CZ-IALE
Doc. Ing. Antonín Buček – MZLU v Brně
Ing. Jaromíra Dreslerová – MZLU v Brně
Ing. Jana Tesařová – Centrum Veronica Hostětín
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Termíny
I.cirkulář: 20. listopadu 2008
Předběžná přihláška a anotace příspěvku: 20. prosince 2008
II.cirkulář s navrženým programem: 31. prosince 2008
Závazná přihláška a odeslání příspěvků do sborníku: 23. února 2009
Recenzní řízení: 24.února – 1. dubna 2009
Zaslání recenzních posudků autorům: 1. dubna 2009
Odeslání opravených příspěvků: 20. dubna 2009
III.cirkulář s konečným programem: 21. dubna 2009
Úhrada vložného: 20.dubna 2009, výše vložného bude vypočtena dle závazné přihlášky
Referáty účastníků budou otištěny ve sborníku. Sborník vyjde v černobílé podobě, bude
opatřen ISBN. Všechny přijaté příspěvky budou před vytištěním sborníku recenzovány
(členové České společnosti pro krajinnou ekologii), nebudou ale jazykově upravovány.
Termín a rozsah jsou závazné. Organizátoři si vyhrazují právo příspěvek neotisknout
a účastníka do konference nezařadit, pokud podmínky nebudou dodrženy. Vybrané
příspěvky mohou být otištěny v rozšířené verzi v anglickém jazyce po recenzním řízení ve
vědeckém časopise CZ-IALE Journal of Landscape Ecology.
Pokyny pro zpracování textu příspěvku: Text příspěvku psát v textovém editoru MS
Word či OpenOffice, řádkování 1, okraje 2,5 cm, písmo Times New Roman, velikost písma
12, nepoužívat žádné styly, vědecké názvy kurzívou.
Členění příspěvku: název, autor a jeho adresa spolu s dalšími kontakty, abstrakt
v českém jazyce i v angličtině či němčině (max. počet znaků 600), vlastní článek
(optimálně rozdělený na úvod, text a závěr), soupis literatury. Tabulky, grafy a obrázky
(obrázky ve formátu JPG) ve zvláštních souborech očíslované dle odkazů v textu. Rozsah
je omezen na 5 stran. Grafické úpravy bude provádět editor při pracování sborníku.

Organizační pokyny
Finance
Konferenční poplatek bude vypočten na základě závazné přihlášky a objednaných služeb.
Konferenční poplatek je složen z vložného (500,- Kč, členové IALE 300,- Kč) a poplatků
za ubytování, stravu (viz ceník níže) a exkurzi (100,- Kč sobota, 50,- Kč neděle). K
úhradě poplatku účastníky vyzveme po uzavírce závazných přihlášek, platba proběhne
před konferencí prostřednictvím bankovního převodu na účet CZ-IALE. V odůvodněných
případech je možné prostřednictvím písemné žádosti organizátorům požádat o snížení či
prominutí vložného.
Ubytování
Konference se koná v budově Centra Veronica Hostětín. Podrobnosti o budově a přesnou
polohu Hostětína najdete na webové stránce www.hostetin.veronica.cz.
Účastníci konference budou ubytováni v Hostětíně přímo v budově vzdělávacího
střediska, případně v hostětínské obecní ubytovně Na staré hospodě.
Stravování
Snídaně, obědy a večeře v bio-kvalitě budou k dispozici přímo v budově vzdělávacího
střediska a budou hrazeny z konferenčního poplatku (v ceně oběda a večeře je polévka,
hlavní chod, pití). Pokud máte speciální stravovací nároky a potřeby, zaznamenejte je,
prosím, v přihlášce.
Podrobnosti k programu
Podle počtu účastníků a zaměření přihlášených prací organizátoři vytvoří dvě prezentační
sekce: referátovou a posterovou. Pokud by vám jedna z forem prezentace během
konference vyhovovala více než jiná, naznačte svoji volbu v přihlášce. Přednostní
zařazení do referátové sekce získávají práce, které prezentují výsledky vlastního
výzkumu.
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Předběžná přihláška
Přihlaste se elektronicky: j.dreslerova@seznam.cz
Zúčastním se mezinárodní konference „Venkovská krajina 2009“
Jméno a příjmení ..............................................................................................
Působiště | profese | organizace ………..................................................................
Kontaktní adresa ..............................................................................................
E-mail ...................................................... Tel. ................................................
Téma konferenčního příspěvku ...........................................................................
Preferuji zařazení do referátové | posterové sekce *
Účast na exkurzi v sobotu ano | ne *

v neděli

ano | ne *

Ubytování – zaznačte potřebu ubytování 250,- Kč/osoba a noc
Ze čtvrtka na pátek

ano | ne *

Z pátku na sobotu

ano | ne *

Ze soboty na neděli

ano | ne *

Stravování 230,- Kč plná penze na osobu a den
Dávám přednost vegetariánské stravě

ano | ne*

Snídaně (50,-)

Oběd (90,-)

Večeře (90,-)

čtvrtek

-

-

ano | ne*

pátek

ano | ne*

ano | ne*

ano | ne*

sobota

ano | ne*

ano | ne*

ano | ne*

neděle

ano | ne*

-

-

* zaškrtněte prosím Vaši volbu
Vzkaz organizátorům …......................................................................................
Datum ...................................................... Podpis ............................................
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