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Venkovská krajina 2009
Již sedmý ročník oblíbené konference Venkovská krajina proběhl tradičně v budově
Centra Veronica Hostětín, ve dnech 22.-24. května 2009. Stejně jako v předchozích
ročnících, i letos se zdařilo vrchovatě naplnit vytyčené cíle, jejichž hlavním posláním
je vytvoření pracovního rámce pro setkávání odborníků z řad studentů i jejich
odborně zdatných kolegů, kteří již prošli bohatou praxí. Spojovacím článkem všech
zúčastněných, bylo téma venkova a krajiny. Velmi přátelský prostor hostitelské
instituce, poskytuje zázemí pro mezioborové diskuse, společnou tvorbu, navazování
nových i odborných kontaktů, sdílení a výměnu poznatků vlastního výzkumu a řadu
dalších podnětných činností.
Celý páteční program byl vyhrazen odborným příspěvkům a posterové sekci.
V důsledku vysokého počtu přihlášených, přednášející museli být rozloženi do dvou
sálů – Centra Veronica Hostětín a na obecní úřad. Bohužel tak došlo k překryvu,
účastníci si museli pečlivě vybírat, kterému příspěvku dáti přednost a který oželeti. Za
svoji osobu tak mohu podat pouze informace o programu, který probíhal v Centru.
Většina příspěvků se tradičně týkala témat krajina – krajinná ekologie – územní
plánování - venkov. Našly se však příspěvky, které rozčeřily zaběhlý stereotyp,
rozproudily širší diskusi či vzbudily ohlas. Za všechny jmenujme alespoň zahajovací
příspěvek Michala Krišky Dunajského „Vliv využívání moče na půdu a rostlinu, čistící
účinek půdy“, „Hráze bobra evropského (Castor fiber) jako významný funkční
prvek lužní krajiny řeky Dyje“ přednášející Vladimír Láznička, „Spolupráce
s veřejností při plánování rozvoje území je správná, ale nelehká cesta aneb hledejme
společně budoucí podobu naší krajiny“ Lenky Stroblové. Velkou pozornost si
zasloužila filmová mozaika „Environmentální motivy v české filmové tvorbě (1945 –
1965)“, prezentovaná Petrem Slintákem. Večerní diskuzi a navazování nových
kontaktů sice přerušila bouře, ale v kuloárech a dalších zařízeních, se pokračovalo
dlouho do noci. Pro zájemce se uskutečnila prohlídka celého Centra, včetně
moštárny.
Sobota byla tradičně vyhrazena celodenní odborné exkurzi, na kterou se
většina účastníků vždy velmi těší. Ta letošní byla směřována do krajiny
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Valašskokloboucka. Hlavním průvodcem nám byl Mgr. Miroslav Janík z ČSOP
Kosenka, který představil bělokarpatské louky, systém jejich ochrany a
managementu (PP Dobšena, PR Javorůvky) a rovněž projekt záchrany
bělokarpatského pralesa. Ve Valašských Kloboukách (na Kosence) na účastníky
čekal vydatný oběd v podobě valašské kyselice a frgálů. Po posilnění a načerpání
nových sil, program pokračoval v místním domě kultury a oddechu, více než
dvouhodinovou besedou, jíž se zúčastnili místní zastupitelé, zástupci ekologicky
hospodařících zemědělců i veřejnosti. Hlavním tématem byla opět – krajina. Diskuze
se rozproudila především nad otázkami spolupráce a účasti veřejnosti na tvorbě a
údržbě krajiny. Otevřeno bylo rovněž velké téma, zda má smysl, v dnešní
přetechnizované společnosti, ve které se vše přepočítává na hamižný mamon a
peníze, chránit volnou krajinu a případně ji přetvářet do podoby, která by prospívala
očistě těla i duše. Závěr dne patřil opět odborné diskuzi, tentokráte vedené u
táborového ohně, za zpěvu zádumčivých písní a opékání buřtů.
Ačkoli řada účastníků odjela již během soboty, řada z nás vytrvala do neděle,
kdy na programu byla půldenní odborná exkurze, vedená doc. Salašovou. Téma
posuzování krajinného rázu v okolí obce Hostětín vyvolalo veliký zájem, zvláště díky
praktickému hodnocení samotné obce. Zajímavé byly komentáře k jednotlivým
stavbám. Sami účastníci si pak mohli vyzkoušet některé z používaných metod. Ohlas
mělo především skicování krajinné scenérie.
Letošní konference přinesla opět řadu zajímavých témat i setkání. Nezbývá
nic jiného než poděkovati organizátorům, jenž zvládli nebývalý zájem účastníků a
vytvořili tak příjemnou domáckou atmosféru.
Petra Hesslerová

Volba místopředsedů IALE
Od 24. února až do půlky dubna volila členská základna dva nové místopředsedy
výkonného výboru IALE. Z celkového počtu 1421 členů IALE jich volilo 411, přičemž
nejvíce hlasů získal předseda čínské pobočky IALE prof. Bojie Fu (188 hlasů),
následovaný dr. Sandrou S. Luque se 133 hlasy. Oba se tak staly novými
místopředsedy mateřské organizace na období 2009 - 2013. Náš kandidát prof.
Pavel Kovář s celkovým počtem 101 hlas se bohužel do týmu výkonného výboru
nezařadil, přesto děkujeme všem voličům za jeho podporu. Pozitivně byl hodnocena
významně vyšší volební účast (28,9%) oproti minulým rokům (2005 – 7%; 2007 –
18,6%).
Dušan Romportl

Životní jubileum profesora Ružičky
Profesor Milan Ružička, zakladatel a nejznámější osobnost slovenské krajinné
ekologie, oslavil v květnu letošního roku své 80. narozeniny (nar. 29.5.1929). K jeho
životnímu jubileu byla v Nitře ve dnech 26.-27.5.2009 uspořádána dvoudenní
vědecká konference s mezinárodní účastí nazvaná „Krajinná ekológia při riešení
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problémov ochrany a využívania krajiny“. Účastnili se jí především kolegové, početní
spolupracovníci a žáci Milana Ružičky z mnoha slovenských univerzit a výzkumných
ústavů, zahraniční účast obstarali převážně členové CZ-IALE z České republiky z Prahy, Brna, Olomouce, Českých Budějovic.
Po slavnostním zahájení konference za přítomnosti rektora Univerzity
Konštantína Filozofa (UKF) v Nitře prof. Libora Vozára přednesl hlavní referát prof.
Florin Žigrai. Zhodnotil v něm životní dráhu jubilanta, který zcela mimořádným
způsobem ovlivnil vývoj a směřování slovenské krajinné ekologie. Od 60. let stál
v čele Ústavu biologie krajiny, z něhož se později vyvinul známý Ústav krajinné
ekologie SAV. Od 90. let působí také na Fakultě přírodních věd UKF v Nitře, kde
vybudoval velmi úspěšnou Katedru ekologie a environmentalistiky. V roce 1993 se
stal prvním profesorem krajinné ekologie na Slovensku. Milan Ružička publikoval
během své dlouhé a plodné tvůrčí dráhy řadu závažných vědeckých prací, které se
dočkaly mnoha citací a uznání ve světové vědecké komunitě krajinných ekologů a
rozhodující mírou přispěly k dobrému jménu (česko)slovenské krajinné ekologie.
Z mnoha významných publikací připomeňme zásadní práce o krajinné struktuře,
publikované v letech 1973-1978 ve vědeckém časopisu Questiones geobiologicae,
nebo metodické principy krajinně ekologického plánování – metodiku LANDEP.
Profesor Ružička má významný podíl na založení IALE – Mezinárodní společnosti
pro krajinnou ekologii, k níž došlo v roce 1982 na Slovensku v Piešťanech. Byl
dvakrát místopředsedou IALE a jeho přínos k rozvoji krajinné ekologie ve světovém
měřítku byl oceněn předáním medaile na posledním světovém kongresu IALE ve
Wageningenu v roce 2007.
Milan Ružička vychoval na pracovištích v Bratislavě, Nitře a Banské Štiavnici
několik generací svých žáků a následovníků, kteří se k němu vřele hlásí. Za všechny
uveďme bývalého ministra životního prostředí Slovenské republiky prof. László
Miklóse a současného ministra životního prostředí České republiky doc. Ladislava
Miko. Milým zpestřením programu bylo retrospektivně pojaté vystoupení, vzpomínky
a poděkování bývalých terénních spolupracovníků Milana Ružičky z detašovaného
pracoviště v Banské Štiavnici.
Součástí slavnostního dopoledního zahájení konference bylo také pokřtění
dvou nových knih prof. Ružičky. Jednak je to už pátý díl esejí jeho studentů v Nitře
nazvaný „Rozhovory o člověku a prírode“, a potom druhé, přepracované vydání
vlastní autobiografie jubilanta „Miesto v čase a prostore“. Následovaly gratulace,
předání blahopřání a pamětních listů od řady slovenských akademických a
výzkumných institucí a vědeckých společností, mezi nimiž nechyběla gratulace a
originální grafický list od České společnosti pro krajinnou ekologii –CZ-IALE.
Odpoledne pak byly na programu vyžádané referáty slovenských a českých
účastníků konference: J. Supuka: Kultúrna vegetácia, významná zložka v krajine; Z.
Lipský: Mapování a ekologické hodnocení vodních toků a ploch jako významných
krajinných prvků; M. Vysoudil: Termální monitoring a ochrana krajiny; J. Škvarenina:
Sneh a snehová pokrývka ako zdroj polutantov pre montánne a alpínske
spoločenstvá; J. O´tahel´. Kultúrna krajina: zmeny a stabilita. Program prvního dne
uzavřela recepce zahájená slavnostním přípitkem a krátkým projevem jubilanta, po
němž následovaly osobní gratulace a dále už neformální rozhovory mezi všemi
účastníky.
Druhý konferenční den byly přednesené další vyžádané referáty: R. Midriak:
Spustnuté pody ako významný fenomén v krajine Slovenska; J. Těšitel: Chráněná
území a jejich role v regionálním rozvoji; A.Vaishar a kol.: Současné problémy krajiny
jižní Moravy pod vlivem globalizačních trendů; S. David: Změny využívání slovenské
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krajiny a biodiverzita vážek (Odonata);
H. Hilbert a kol.: Identifikácia rizikových
faktorov environmentálneho zdravia vidieckých sídiel – modelové území Badaň. Další
účastníci se představili vystavenými postery. Součástí konference byla i prezentace
pracovišť spojená a prodejem publikací. Publikačním výstupem konference je sborník
na CD-ROM nazvaný „Problémy ochrany a využívania krajiny – teórie, metódy a
aplikácie“, který by měl být k dispozici i na webu.
Závěrem přejeme jubilantovi, prof. Milanu Ružičkovi do dalších hlavně zdraví,
jasnou mysl a další tvůrčí úspěchy.
Zdeněk Lipský

Zpráva z konference
„1st European Conference on Local Implementation of the European
Landscape Convention“
Koncem května proběhla v jihočeských Nových Hradech konference zaměřená na
implementaci Evropské úmluvy o krajině na lokální úrovni. Záštitu jí poskytlo několik
význačných institucí (MŽP ČR, Jihočeský kraj, General Secreatary of Council of
Europe – Mr.Terry Davis, European Landscape Network organisations: RECEPENELC, UNISCAPE a CIVILSCAPE). Na vlastní organizaci se podíleli Společnost
Rožmberk o.p.s., IRES-Piemonte a Landscape Research Group (LRG UK).
Paralelně s konferencí byl pořádán tematicky stejně zaměřený, ale geograficky úžeji
pojatý „Česko-Slovenský seminář k Evropské úmluvě o krajině“ (27.5.).
Cílem byla především výměna praktických zkušeností při implementaci úmluvy
a podpora spolupráce různých zájmových skupin (lokálních/regionálních samospráv
a neziskových organizací/ekomuzeí apod.). Z toho vyplývá i široké spektrum
účastníků, které se skládalo z úředníků (ministerstev životního prostředí, obecních i
regionálních samospráv), zástupců neziskových organizací, nadací, ekomuzeí,
zpracovatelů územněplánovací dokumentace a v neposlední řadě vědců – jež
spojovalo jediné téma, a to krajina a ochrana jejích hodnot ve smyslu úmluvy.
Konference se zúčastnilo asi sedmdesát lidí ze všech koutů Evropy, semináře
podstatně méně – hrubým odhadem něco přes třicet. Nejspíše vlivem jistých
organizačních zmatků a celkově malé propagaci byla účast českých zástupců na
samotné konferenci bohužel velmi nízká. Což je škoda, protože příležitostí k diskuzi
krajinné tématiky s desítkami odborníků z celé Evropy přímo zde u nás zas tak
mnoho není...Za podstatný nedostatek považuji časový překryv Česko-Slovenského
semináře a první části konference - jelikož nebyl k dispozici platný časový
harmonogram, bylo takřka nemožné zkombinovat účast v obou sálech dle
preferovaných příspěvků.
Já se zúčastnila především Česko-Slovenského semináře, který byl rozčleněn
do několika bloků. V úvodním brilantně shrnul smysl úmluvy, stav a vývoj její
implementace R.Gareth (LRG UK). Přehled o aktivitách souvisejících s implementací
na národní úrovni podali M.Pásková a P.Šramer (MŽP ČR) a P.Mišíková (MŽP SR).
Další bloky byly zaměřeny na lokální úroveň implementace. Zaznělo zde mnoho
entuziastických prezentací konkrétních projektů iniciovaných místními lidmi.
Např.příspěvek o vizi a postupné realizaci parku ROCHUS, přírodně-kulturního
rekreačního příměstského areálu (P.Pavelčík OÚ Uherské Hradiště); o aktivitách
slovenské nevládní organizace Ekopolis (L.Skokanová Ekopolis), o významu a
propagaci místních odrůd ovocných stromů a jejich využití jako symbolu určité krajiny
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a pospolitosti jejích obyvatel (V.Hrdoušek Ekoton), o obnově drobné sakrální
architektury (Z.Guthová MAS Sdružení růže) atd. Tyto bloky obsahovaly i prezentace
čistě odborné jako např. o výzkumném projektu zaměřeném na implementaci úmluvy
v krajině Nových Dvorů a Kačiny (M.Weber VÚKOZ), či o nově aktualizované
metodice „Koordinace územních plánů a projektů komplexních pozemkových úprav“
(I.Kyselka ÚÚR). V následujících již méně rozsáhlých blocích byla pozornost
věnována environmentální výchově a vzdělávání (např.hodnocení krajiny v rámci
interdisciplinární výuky – A.Dobrucká) a česko-slovenské spolupráci na poli úmluvy
(např.přeshraniční projekt Pomoravie - D.Michalicková). Obsahově byl seminář
zajímavý a inspirativní. Co jsem postrádala, bylo zastoupení více názorových skupin
(developeři, političtí zastupitelé samospráv apod.), což by při takto prakticky
orientovaných příspěvcích mohlo otevřít prostor pro diskuzi – takto se poměrně úzce
orientovaná skupina lidí navzájem informovala o tom, co dělá, ale k nějaké
zásadnější výměně názorů nedošlo a ani dojít nemohlo, poněvadž konsenzus byl
jasný.
První den konference byl věnován příkladovým studiím. Z těch několika málo
příspěvků, které jsem slyšela, mne nejvíce zaujali L.Le Du-Blayo (University of
Rennes II, FR) a A.Gachet (Regional Council of Brittany) prezentací krajinných typů
pro potřeby regionální samosprávy v Bretani a P.Howard (LRG UK) se svým velmi
vtipně pojatým zamyšlením nad etikou a potřebou určité pokory krajinných expertů k
dannému místu a místním obyvatelům ve smyslu „zachráníme vaši krajinu vám
navzdory, jen se nám tu moc nepleťte.“ Večer proběhlo slavnostní zahájení
následované rautem.
Druhý den proběhly hlavní prezentace a následné diskuze. M. Dejeant-Pons
(Council of Europe) podala obecný úvod o úmluvě, R.Priore (RECEP-ENELC)
promluvil o zodpovědnosti samospráv před veřejností v rámci implementace úmluvy,
G.Roberts (LRG, UK) o nutnosti výměny zkušeností a kvalitních praktických příkladů
během implementace, L.Dobrucká (Trnavsko, SK) představila pilotní projekty
implementace úmluvy ve skalickém a trnavském regionu, J.Gittins (CLT, UK)
zdůraznil význam lokálních aktivit, G.van Herwaarden (CIVILSCAPE) se věnoval
významu nevládních organizací při implementaci úmluvy. Po plenární diskuzi byly
pořádány workshopy na témata – „Jak mohou lokální a regionální samosprávy udržet
krajinnou diverzitu?“; „Propojení kulturního dědictví a krajiny (ekomuzea)“; „Místní
Agenda 21 jakožto nástroj implementace úmluvy“ a „Význam nevládních organizací
při praktické implementaci úmluvy.“
Poznat specifika krajiny Jižních Čech mohli účastníci třetí den, který byl
věnován exkurzím. Poslední den byl zaměřen na zapojení lokálních komunit do
plánování, managementu a hodnocení krajiny. Hlavní mluvčí, J.Mayans, ve svém
příspěvku „Krajina jako argument“ představil návrh strategie územního plánování
vycházejícího z Evropské úmluvy o krajině na Malorce. Následovaly kratší
prezentace a závěrečná diskuze.
Za zdůrazněníhodné považuji představení „European Landscape Network“,
jejíž cílem je podpora Evropské úmluvy o krajině, respektive pro její implementaci
nezbytnou multidisciplinární celoevropskou spolupráci. Tato síť se člení dle svého
soustředění na lokální a regionální samosprávu (RECEP-ENELC http://www.recepenelc.net/
),
nevládní
organizace
(CIVILSCAPE
http://www.civilscape.org/civilscape/content/en/index.html ) a univerzity (UNISCAPE
http://www.uniscape.eu/ ). Obzvláště stránky RECEP-ENELC obsahují spoustu
odkazů a informací.
Celkově byla konference přínosná, zejména díky možnosti výměny praktických
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zkušeností s odborníky z ostatních evropských zemí. Bližší informace lze nalézt na
stránkách http://www.landscapeconventionconference.com .
Kateřina Jačková

Seminář „Budoucnost kulturní krajiny v České republice“
Dne 30. dubna 2009 proběhl na půdě Senátu Parlamentu České republiky ve
Valdštejnském paláci odborný seminář na téma „Budoucnost kulturní krajiny v České
republice“. Tento seminář byl pořádán Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu
a životní prostředí Senátu PČR ve spolupráci s občanským sdružením Společnost
pro zahradní a krajinářskou tvorbu, respektive s její Sekcí krajinářské architektury IFLA. Organizované setkání bylo v pořadí již třetím svého druhu, první dva pracovní
semináře na téma Krajina v územním plánování proběhly pod záštitou České komory
architektů v prvním pololetí letošního roku.
Po krátkém úvodu Ivo Bárka, předsedy výše zmíněného výboru Senátu PČR,
a Magdalény Myškové Kaščákové, předsedkyně Sekce krajinářských architektů IFLA, byli účastníci poeticky uvedeni do problematiky francouzským filmem Muž,
který sázel stromy. Následně se slova ujala paní Myšková Kaščáková, aby
představila závěry ze dvou pracovních seminářů, které akci předcházely a na nichž
se účastníci snažili postihnout nejvýraznější problémy v krajinářské praxi. Jako za
největší problémy označila resortismus, existenci protichůdných předpisů
dotýkajících se krajiny, nevyjasněnost vztahů mezi uživatelem a plánovačem krajiny,
absence strategie nakládání s krajinou, absence standardů krajinářského architekta
atd. Posléze vystoupil architekt Martin Stránský, který ve svém příspěvku na téma
Krajina - strategie a územní plán stručně shrnul, co v územním plánu chybí a proč je
z jeho pohledu nutné strategicky plánovat rozvoj území. Ve svém příspěvku také
představil Studii a Strategický plán udržitelného rozvoje mikroregionu Veltrusdominio
a Dvanáctero kulturní krajiny ČR - petici za usnesení vlády o implementaci Evropské
úmluvy o krajině. O strategickém plánování krajiny následně hovořila také docentka
Alena Salašová, která představila metodický rámec Strategického plánu krajiny,
nového nástroje, který byl zpracován z podnětu Ministerstva životního prostředí ČR.
Zda bude tento nástroj legislativně přijat a stane se tak expertním dokumentem
v územním plánování, není dosud jasné. Inženýr Petr Šiřina ve svém příspěvku
Absence komplexu legislativních norem pro oblast krajinářské tvorby provedl detailní
analýzu platných oborových právních norem a poukázal na jejich nedostatky a
neprovázanost. Doktorka Klára Jančurová zakončila svým příspěvkem Krajinářský
konstruktivizmus první část odborného semináře.
Ve druhé části se v moderované diskusi dostali ke slovu také přítomní
účastníci semináře. Diskutována byla mimo témata prezentovaných příspěvků také
problematika Operačního programu Životní prostředí, meziresortní komise pro
implementaci Evropské úmluvy o krajině a Územně analytické podklady. Celý
odborný seminář včetně diskusní části byl v kvalifikované režii doktora Jiřího Plose,
sekretáře České komory architektů. Z odborného semináře by měl být pořízen zápis,
v němž budou jednoznačně pojmenovány priority dalšího postupu komory architektů
a Sekce krajinářské architektury - ILFA ve věci formování politiky a programových
tezí komory na úseku péče o přírodu, krajinu a urbánní prostředí.
Lenka Stroblová
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Cena za popularizaci vědy
Dne 16. 4. 2009 předal předseda AV ČR prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc. v
reprezentačních prostorách Akademie věd ČR v pražské vile Lanna za přítomnosti
představitelů Akademie věd ČR a zástupců médií Čestnou medaili Vojtěcha Náprstka
za zásluhy v popularizaci vědy prof. RNDr. Pavlu Kovářovi, CSc., dlouholetému
předsedovi redakční rady časopisu Živa (1996-2008). Laudatio pronesl člen
Akademické rady AV ČR doc. Ing. Petr Ráb, DrSc. Medaile V. Náprstka byla zřízena
Akademií věd ČR v r. 2002 k ocenění dlouholeté systematické a cíleně vedené
činnosti v popularizaci vědeckých poznatků. Prof. P. Kovář je v pořadí 20. nositelem
tohoto ocenění.

Cena Josefa Vavrouška pro Antonína Bučka
Doc. Ing. Antonín Buček, CSc., zakládající člen CZ-IALE, dlouholetý člen Hlavního
výboru (2000-2008) a bývalý předseda (2004-2008) CZ-IALE získal 4.6.2009
prestižní cenu Josefa Vavrouška. Na toto ocenění byl nominován za propracování
teoretických základů územní ochrany přírody, zejména územních systémů ekologické
stability, a jejich prosazování v praxi. Dále za trvalou dlouholetou činnost v praktické
ochraně přírody a krajiny, zejména v ČSOP (předseda ZO ČSOP Veronica a
spoluzakladatel časopisu Veronica), osvětovou a vzdělávací činnost i za zásluhy o
obnovu činnosti pozemkových spolků. Blahopřejeme!

Časopis Životné prostredie
– zvláštní číslo věnované krajinné ekologii
Upozorňujeme na druhé letošní číslo známého časopisu Životné prostredie
vydávaného v Bratislavě. Číslo 2/2009 , které v těchto dnech vychází, je plně
věnované krajinné ekologii v České republice a na Slovensku. Vydání tohoto
speciálně zaměřeného čísla je načasované těsně před konáním Evropského
kongresu IALE v Salzburgu, proto je také netypicky důsledně dvojjazyčné. Ne však
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ve smyslu českého a slovenského jazyka, ale češtiny/ slovenštiny a angličtiny. Krátké
texty českých a slovenských autorů rekapitulují vývoj oboru krajinné ekologie
v Česku a na Slovensku, přinášejí pohledy různých vědních disciplín (geografie,
biocenologie, geobotanika,…) na výzkum krajiny a jejich vliv na krajinnou ekologii,
informují o metodikách krajinně ekologického výzkumu (v tomto případě dominuje
slovenská krajinná ekologie, např. metodika LANDEP, ale i řada dalších). Další
příspěvky jsou věnované vlivu krajinné ekologie na ekologickou a environmentální
výchovu a legislativu, nechybí ani stručný přehled některých českých a slovenských
pracovišť působících v oboru a základní informace o činnosti české i slovenské
společnosti pro krajinnou ekologii. Speciální číslo Životného prostredia by mělo být
distribuované na mezinárodní úrovni na evropském kongresu IALE, aby přispělo
k lepší zahraniční informovanosti o stavu české a slovenské krajinné ekologie. Pro
množství zajímavých a užitečných informací jistě najde nemálo čtenářů i v tuzemsku.
Doporučuji zejména mladším kolegyním a kolegům, kteří ještě nejsou „pamětníky“ a
zde mají možnost dozvědět se i něco z krátké, ale košaté domácí historie našeho
oboru.
Zdeněk Lipský

Významné ocenění členky CZ-IALE
Na konferenci o ženách ve vědě předala ministryně M. Kopicová cenu Milady
Paulové člence CZ-IALE prof. Mileně Rychnovské za celoživotní přínos české vědě v
oblasti udržitelného rozvoje a ekologie. Smyslem udílení Ceny je vyzdvihnout
excelentní vědeckou práci českých badatelek, obecně podpořit ženy ve vědě,
poskytnout rolové modely a inspirovat začínající vědkyně nebo studující, které
vědeckou dráhu zvažují. Předání ceny proběhlo u příležitosti zahájení konference
„Proměňující se krajina vědy: 10 let aktivit na podporu žen ve vědě“ dne 14. 5. 2009
v Národním domě na Smíchově v 10:40 – 11:00. Blahopřejeme!

Kalendář akcí
ICGIS 2009: International Conference on Geographical Information System. 24 - 26
June 2009 - více informací zde.
European IALE Conference 2009 - 12.7. – 16.7. 2009 - více informací na
http://www.iale2009.eu/ nebo zde. Poster konference ke stažení zde.
EUGEO 2009 - Second International Congresson the Geography of Europe.13. 16.8. 2009 - více informací zde.
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)
International Conference "Geoecological Problems of High Mountains". 15 - 18
August 2009 - Tatranska Lomnica, Slovakia. I. cirkulář zde.
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10th International Congress of Ecology "INTECOL 2009: Ecology in Changing
Climate. Two Hemispheres - One Globe" - 16-21 August 2009 – Brisbane,
Australia. Více informací zde.
"Krajina v krajine" - konference - setkání krajinářů na téma hodnoty krajiny. 3. - 5.9.
2009 - Ostrožky, Slovensko. Více informací zde.
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
ÚSES – zelená páteř krajiny. 8. Ročník mezinárodního semináře. MZLU Brno,
(7.)8.-9.9.2009 (kontaktní informace: zuzana.klimova@mendelu.cz,
andrea.petrova@geology.cz)
Mapping and Monitoring of Nordic Vegetation and Landscapes. Iceland 16 18.9. 2009 - více informací zde.
Landscape - Theory and Practice - 15th International Symposium on Problems of
Landscape Ecological Research 29.9. - 2.10. 2009 -. Bratislava. Více informací zde.
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 2/2009 vyšlo 15.6. 2009

9

Česká společnost pro krajinnou ekologii – CZ-IALE
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Ministerstvo životního prostředí ČR
Česká komora architektů
AGERIS, s. r. o.
pořádají
8. ročník mezinárodního semináře

ÚSES – zelená páteř krajiny
ve dnech

(7.)8.–9. září 2009
pozor letos poprvé otevřené pracovní setkání den před seminářem
(viz poslední strana)
MZLU v Brně, Zemědělská 1
Auditorium maximum, budova A, přízemí

*******************************************************
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Zaměření semináře
Tak jako v předchozích letech se i letos budeme věnovat aktuálním otázkám v oblasti ÚSES včetně
výhledu do blízké budoucnosti. Seminář bude věnován zejména následujícím okruhům:
• územní plánování a ÚSES
• realizace ÚSES a financování
• péče o ÚSES
• správa ÚSES
Předběžný program semináře
Registrace účastníků: 8. 9. 2009
Slavnostní zahájení:
8. 9. 2009

9:00–10:00
10:00–10:30

úterý 8. 9. 2009
10:30–12:00 Blok referátů
12:00–13:30 Oběd
13:30–15:30 Blok referátů
15:30–16:00 Přestávka + Panelová sekce
16:00–18:00 Blok referátů
19:00–23:00 Společenský večer
středa 9. 9. 2009
9:00–14:00 EXKURZE zaměřená na příklady realizací biocenter a biokoridorů
Podrobný program semináře bude postupně aktualizován na internetu
(http://www.ageris.cz/seminarUSES) v závislosti na přihlášených příspěvcích.

Závazné termíny
Zaslání závazné přihlášky do 30. 6. 2009
Zaslání příspěvku do 15. 7. 2009 (příspěvky došlé po tomto termínu nebudou zařazeny do sborníku)
Účastnický poplatek
Poplatek pasivního účastníka je 700,- Kč (zájemci o exkurzi + 50,- Kč)
Účastník, který má přihlášen příspěvek neplatí účastnický poplatek (aktivní účast 0,- Kč), pokud přihlásí
poster, účastnický poplatek je snížen na 200,- Kč.
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Pokyny pro autory příspěvků
Příspěvky do sborníku zasílejte prosím v digitální podobě v max. velikosti 10 MB. Text příspěvku by
neměl být naformátován a obrázky je vhodné přiložit v samostatných souborech (v textu je nutné označit
umístění obrázku). Součástí příspěvku je rovněž povinný abstrakt v rozsahu cca 10 řádků.
Všechny příspěvky budou recenzovány.
Součástí sborníku je CD-ROM, na kterém budou příspěvky zveřejněny ve formátu PDF.
Sborník je součástí účastnického poplatku, obdrží jej každý účastník při registraci. V případě zájmu jej lze
zakoupit v době konání semináře samostatně za cenu 200,- Kč.
Na přednesení příspěvku bude vymezeno cca 15 minut. Po skončení každého příspěvku bude následovat
diskuse k přednášenému tématu. K dispozici je PC a dataprojektor.
Organizační výbor
RNDr. Andrea Petrová, Ph.D.
Ing. Zuzana Klímová
doc. Ing. Petr Maděra, Ph.D.
doc. Ing. Antonín Buček, CSc.
RNDr. Josef Glos
Ing. Darek Lacina
Kontaktní informace
E-mail:
zuzana.klimova@mendelu.cz, andrea.petrova@geology.cz
Poštovní adresa: Ing. Zuzana Klímová
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (414)
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Zemědělská 3
613 00 BRNO
Telefon:
545 134 556
Fax:
545 211 422
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Nastal už čas pro aktualizaci metodiky ÚSES?
Otevřené pracovní setkání
Připravili jsme pro Vás kromě přednášek a exkurze také otevřené pracovní setkání projektantů,
pracovníků státní správy, škol a výzkumných institucí.
Témata k diskusi
• aktualizace východisek navrhování ÚSES
• ÚSES v územně plánovacích podkladech a dokumentacích (ZÚR, ÚP, ÚAP)
• ÚSES a NATURA 2000
• podpora kontinuální správnosti vymezení ÚSES nástroji GIS
Cílem pracovního setkání je prezentace a zhodnocení současných způsobů vymezování ÚSES a stanovení
základních požadavků na aktualizaci metodických postupů.
Pracovní setkání proběhne den před samotným seminářem „ÚSES – zelená páteř krajiny“
pondělí 7. 9. 2009
13:00-17:00
Zlatníkova posluchárna (MZLU)
Účastnický poplatek
Pracovní setkání není zpoplatněno, pokud máte zájem se zúčastnit, zašlete prosím vyplněnou přihlášku
Věnujte prosím zvýšenou pozornost samostatné přihlášce na toto pracovní setkání (viz příloha).

13

