
 

 
 
 

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) 

 
 
Informace o připravované mezinárodní konferenci ICLE 2010 
 
CZ-IALE ve spolupráci s firmou GUARANT International připravuje mezinárodní 
konferenci na téma „Landscape structures, functions and management: 
response to global ecological change“. Konference se bude konat 3. – 6. září 
2010, tedy v roce, kdy se zastřešující organizace IALE nepořádá žádnou jinou 
významnou mezinárodní akci. Zaměření celé konference i jednotlivých symposií 
odkazuje na aktuální úkoly krajinné ekologie v oblasti adaptací krajinných funkcí na 
globální změny klimatu. 

Především díky aktivitě prof. Pavla Kováře se podařilo oslovit řadu špičkových 
odborníků, kteří přislíbili vedení navržených symposií. Můžeme se tak těšit na účast 
dvou viceprezidentů IALE Paula Opdama a  Sandry S. Luque a minulého prezidenta 
Boba Bunce, z dalších renomovaných krajinných ekologů jmenujme alespoň Almo 
Farinu, Roba Jongmana, Thomase Wrbku, Olafa Bastiana či Ülo Mandera. 
Neevropské  přístupy v krajinné ekologii bude reprezentovat Neil Mitchell z University 
of Auckland a Keitarou Hara z Tokijské univerzity. Vyzýváme proto členy CZ-IALE i 
další kolegy z příbuzných disciplín, aby si nenechali ujít možnost setkání 
s renomovanými odborníky a aktivně se zúčastnili připravované konference. Více 
informací o tématech symposií, termínech a celkové organizaci zjistíte na 
www.iale.cz/icle2010.  
 
 

Zápis ze schůze hlavního výboru CZ-IALE 
Přítomni: Salašová, Romportl, Ulčák, Skaloš, Maděra, Machar 
Omluveni: Semančíková  
Hosté: Kovář, Lipský, Chuman, Šašík, Sliwková 
 
Příprava ICLE 2010 

• P.Kovář jako předseda vědeckého výboru přednesl zprávu o stavu příprav 
programu, konstatoval, že všechny bloky jsou zajištěny garanty, jsou navržena 
P.Opdamem dvě témata na workshopy. Do rozpočtu zakomponovat odměnu 
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pro vyzvané speakery (cca 10-15 osob) a 4 čísla JLE, kde se budou vydávat 
příspěvky z konference. 

• Dále byla detailně prodiskutována smlouva se zástupci Guarant Int. , rozpočet 
a harmonogram. Po zapracování požadavků byl předseda pověřen podpisem 
za CZ-IALE. 

• Diskutována byla příjmová stránka konference – je třeba vytvořit seznam 
potenciálních sponzorů, resp. zájemců o přidruženou výstavu. Vhodné 
požádat o podporu MŽP, MMR, MZe. 

• Brněnské exkurze připraveny, je třeba jenom kontaktovat navržené průvodce 
a získat jejich souhlas, pražské postexkurze připraví Chuman a Romportl. 

• Vyjde sborník abstraktů a CD s postery, deadline pro fulltexty příspěvků k datu 
konání konference, poté budou rozeslány do recenzního řízení. 

 
Přijetí nových členů: 

• Zuzana Klímová – přijata všemi hlasy 
 
Stav JLE 

• První číslo 2009 je na jazykových korekturách. Stále se potýkáme 
s nedostatkem příspěvků (zejména zahraničních) a ochotných recenzentů. 
P.Maděra navrhuje platit autorům překlad do AJ, nevyjde to finančně o mnoho 
dráž než jazyková korektura, mohlo by to zvýšit zájem o publikování 
v časopise. Tento návrh přednese na redakční radě. 

• Byla přijata druhá technická redaktorka, která bude mít za úkol komunikaci 
s autory a recenzenty v rámci urychlení procesu. 

 
Členské příspěvky 

• K vybírání ČP se nabídl Z.Ulčák, P.Maděra mu předal všechny seznamy a 
přihlášky. Pro příští valnou hromadu bude navržena dvojí výše ČP: 400,- Kč 
pro zájemce o členství pouze v CZ-IALE a 800,- Kč pro zájemce o členství ve 
světové IALE (v ceně je JLE). 

 
Různé 

• Výroční konference IALE bude v roce 2010 na FSS MU v Brně, garant 
Z.Ulčák, termín přelom ledna a února 2010. 

• Bulletin – zápis z porady výboru, zprávy z konferencí (USES, Salzburg) 
• Krajinářská dílna v letošním roce zrušena 
• Nutno požádat o dotace – RVS (Maděra), MŽP – Machar 

 
Petr Maděra 

předseda CZ-IALE 
 
 

Výzva k platbám členských příspěvků 
Kontrolou evidence placení členských příspěvků jsme zjistili, že na letošní rok 
uhradilo členské příspěvky ze 165 evidovaných zatím jen 50 členů (za rok 2008 
zaplatilo 92 členů). 

Členský příspěvek činí 400,- Kč, studentský 200,-. Příspěvky lze uhradit 
osobně předsedovi (Doc. Dr. Ing. Petr Maděra – petrmad@mendelu.cz) nebo 
tajemníkovi (Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D. - ulcak@fss.muni.cz) nebo převodem na číslo 
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účtu CZ-IALE - 201097021/0300, variabilní symbol je členské číslo, které Vám 
v případě potřeby sdělí tajemník, připadně uveďte do zprávy pro příjemce Vaše 
příjmení. Pokud vyžadujete o platbě doklad pro účetnictví, prosím, kontaktujte po 
provedení platby tajemníka. 

V průběhu října budeme členy, kteří dosud nezaplatili členské příspěvky, 
rovněž kontaktovat individuálně. 

Zbyněk Ulčák 

 

Zpráva z evropské konference IALE 2009                                                                                               
 
Letošní výroční konference evropské odnože IALE, která byla věnována 70. výročí 
krajinné ekologie v Evropě a jejíž podtitul zněl „European Landscapes in 
Transformation Challenges for Landscape Ecology and Management“, se konala ve 
dnech 13.-16.7. v prostorách přírodovědecké fakulty Salzburské univerzity. Krásný 
univerzitní areál, stejně tak jako malebný Salzburg příjemně dokreslovaly a 
zpestřovaly konferenční atmosféru. 

K silným zážitkům patřila řeč čestného prezidenta konference, Prof. Dr. Zeva 
Naveha (Haifa, Izrael), který zdůraznil nutnost transformace současné společnosti 
směrem k trvalé udržitelnosti a nutnost aktivní účasti vědecké obce na tomto 
procesu. Uvítací řeč obdobného ražení pronesl Prof. Dr. Ervin Laszlo (Tuscany, Italy) 
– současný zemský systém není udržitelný, což je nezbytné změnit, na čemž se musí 
podílet všechny úrovně společnosti – politické, ekonomické i sociální. Hlavní okruhy 
konference byly představeny klíčovými (key note) řečníky. Prof. Dr. Almo Farina 
(Urbino, Italy) shrnul směry krajinně ekologického výzkumu a představil svou 
„obecnou teorii zdrojů“, dle níž bychom měli krajinu uvažovat podle vztahu jedince a 
jeho druhově specifických potřeb. Prof. Dr. Thomas Elmquist (Stockholm, Sweden) 
promluvil o ekosystémových službách v urbánních krajinách a principech jejich 
managementu. 

Jak již podtitul konference napovídá, většina příspěvků a workshopů byla 
zaměřena na krajinné a územní plánování, krajinné prognózy, vývoj krajiny po 
urbánně-zemědělské ose a  komunikaci mezi hlavními činiteli v krajině – tedy 
místními obyvateli, státní a veřejnou správou a krajinně ekologickými odborníky. 
Značný prostor byl věnován také metrikám krajinné struktury – příkladovým studiím s 
metodikou aplikace. Celkově byl program rozčleněn do osmi sympozií – 
Transformace rurálních – urbánních kulturních krajin v Evropě; Multifunkčnost krajiny 
v očích usedlíků; Krajinné funkce v měnícím se prostředí; Podpora změn dle 
plánovacích přístupů; Integrace historie krajiny do krajinného plánování; Třetí a čtvrtá 
dimenze krajiny, Ekosystémové služby v krajinném měřítku a Otevřené symposium. 
Symposia byla doplněna čtrnácti workshopy. 

Závěrečná exkurze do národního parku Berchtesgaden byla příjemným 
zakončením celé konference. 

 Kateřina Jačková 
 
 

Seminář ÚSES – zelená páteř krajiny po osmé 
 
Osmý ročník již tradičního semináře pokračoval v úspěšně započaté tradici. Seminář 
se konal 8. a 9. září 2009 v Auditoriu maximu MZLU v Brně. Oproti minulým 



ročníkům došlo ke dvěma významným inovacím: 
- před seminářem se konalo „otevřené pracovní setkání“ o aktualizaci metodiky 

ÚSES (viz samostatná zpráva v Bulletinu) 
- příspěvky ve sborníku semináře byly recenzovány, což významně přispělo k 

jejich kvalitě. 
Na organizaci semináře se s CZ-IALE podílely další instituce: MZLU v Brně, MŽP 
ČR, Česká komora architektů a firma AGERIS, s.r.o. Opět zvýšený počet účastníků 
(celkem 162) svědčí o trvalé aktuálnosti problematiky. Nejvíce jich bylo z orgánů 
samosprávy (62, překvapivě pouze 4 z krajských úřadů), z různých státních institucí 
přijelo 50 zájemců (nejvíce – celkem 33 z pozemkových úřadů), 16 účastníků bylo 
z AOPK ČR, 11 z univerzit a 23 ze soukromých firem. Program semináře byl tradiční 
– v úterý 8. 9. proběhly bloky referátů s diskusí a panelová sekce, následoval 
společenský večer s tradiční cimbálovou muzikou Veronica, ve středu 9. 9. proběhla 
vydařená terénní exkurze, zaměřená na příklady realizací biocenter a biokoridorů, 
tentokrát na východ od Brna v prostoru Vyškovské brány. Exkurzi připravili a 
zasvěceně vedli pracovníci firmy Ageris, vznik, vývoj a současný stav biocenter na 
území města Vyškova komentoval J. Kutálek z městského úřadu. 

V průběhu semináře bylo tedy dostatek prostoru k prezentování nových 
poznatků a informací, k navazování kontaktů a diskusím a účastníci semináře této 
příležitosti velmi aktivně využívali. Hlavní organizátorkou celé akce byla opět Andrea 
Petrová (tentokrát s významnou pomocí Zuzany Klímové) a opět se jí se 
spolupracovníky podařilo organizaci bezchybně zvládnout. Tedy tak, že vše 
probíhalo plynule, jakoby žádní organizátoři ani nebyli.     

Sborník s 18 příspěvky o rozsahu 112 stran, doplněný přiloženým CD,  
připravila editorka Andrea Petrová jako vždy předem, takže se referující mohli opět 
soustředit na podstatná sdělení a účastníci semináře mohli k referátům zasvěceně 
diskutovat. K nejvýznamnějším a koncepčně objevným příspěvkům patří nesporně 
dvě statě o problematice migračních koridorů velkých savců, výsledek spolupráce 
kolektivu autorů (P. Anděl, M. Andreas, I. Gorčicová, V. Hlaváč, T. Mináriková, D. 
Romportl, M. Strnad, A. Zieglerová) ze tří institucí (VÚKOZ, EVERNIA a AOPK ČR). 
Na problematiku migračních koridorů navazuje sdělení T. Libosvára o ekoduktech a 
ÚSES. Z hlediska dosud dosti opomíjené problematiky  vytváření nových 
skladebných prvků a dlouhodobé péče o ÚSES má zásadní význam informace o 
studii „Návrh zajištění správy ÚSES na území statutárního města Brna“ ve 
stejnojmenném příspěvku T. Havlíčka, J. Glose, V. Řiháčka a J. Kociána. Myslím, že 
poprvé je zde specifikováno rozdělení okruhů činností, souvisejících s tvorbou ÚSES 
mezi státní správu a samosprávu. V reakci na zpochybňování smyslu tvorby ÚSES 
(„Je  učebnicovým příkladem chybné diagnózy a potenciálně fatální terapie“) jsem 
považoval za účelné opět shrnout základní informace o východiscích a současném 
stavu tvorby ÚSES v ČR a svůj příspěvek doplnit co nejúplnějším přehledem 
disponibilní literatury. Sborník obsahuje řadu dalších zajímavých a podnětných 
příspěvků o různých aspektech vymezování tvorby, péče a významu územních 
systémů v současné krajině. Za významné považuji to, že se začínají objevovat i 
příspěvky, dokládající jejich význam pro obnovu sociálních struktur venkovské krajiny 
(např. příspěvky R. Lokoče, B. Políčkové  a H. Psotové s M. Girgelem).  

Vydání sborníku umožnila podpora Rady vědeckých společností České 
republiky. Doufejme, že nejméně stejnou podporu nalezneme i v příštím roce, v době 
úsporných vládních balíčků, které se překvapivě vůbec nedotýkají předražených 
staveb komunikací, ale ohrožují existenci vědy v ČR.  

 Antonín Buček 



Závěry pracovního setkání „Nastal už čas pro aktualizaci metodiky 
ÚSES?“ 
 
V návaznosti na 8. ročník semináře „ÚSES - zelená páteř krajiny“ se v pondělí 7.9. 
2009 konalo otevřené pracovní setkání, věnované aktualizaci metodiky ÚSES. 
Pozváni byli projektanti, pracovníci státní správy, škol a výzkumných institucí. Ve 
Zlatníkově posluchárně MZLU v Brně se jich sešlo více než třicet. Úvodní slovo 
přednesl J. Glos, který společně s J. Kociánem diskusi na setkání citlivě usměrňoval 
vedl ke smysluplným závěrům. 
 
Na pracovním setkání byly diskutovány následující základní tematické okruhy: 
- současné problémy východisek a principů projektování ÚSES; 
- plán ÚSES jako výchozí dokumentace pro územně analytické podklady (ÚAP); 
- ÚSES v  územně plánovací dokumentaci (ÚPD); 
- ÚSES v plánu společných zařízení (PSZ) komplexních pozemkových úprav (KPÚ); 
- hodnocení funkčnosti ÚSES jako systému (sítě) a dílčích skladebných částí ÚSES; 
- (ne)realizace ÚSES na projekčně a majetkově zajištěných pozemcích; 
- informace o „Pracovní skupině pro řešení metodické a legislativní problematiky 
ÚSES“ při odboru péče o krajinu Ministerstva životního prostředí (MŽP). 
 
Účastníci pracovního jednání přispěli mimo jiné následujícími podněty: 
Je zpracovávána metodika KPÚ, vrchní ředitel Ústředního pozemkového úřadu Ing. 
Vítek nabídl zúčastněným a zejména Ministerstvu životního prostředí zastoupenému 
Mgr. Kůsovou spolupráci na této metodice a v dalších činnostech zabývajících se 
tvorbou krajiny. 

Zástupce České komory architektů Ing. D. Lacina zdůraznil požadavek na 
zpracovávání dokumentací ÚSES autorizovanými projektanty ÚSES ČKA. 

RNDr. J. Glos a Ing. L. Bínová seznámili účastníky jednání s potřebou řady 
projektantů ÚSES a pracovníků státní správy vytvořit konečně metodiku zpracování 
plánu ÚSES tak, aby byl tento plán jednoduše využitelný pro hlavní cíle ÚAP - 
podklad pro ÚPD a podklad pro rozbor udržitelného rozvoje ÚAP. 

Účastníci pracovního jednání se shodli, že je třeba výrazně zvýšit tempo 
realizací skladebných částí ÚSES, neboť rozsah současných realizací nevede k 
významnému zvyšování ekologické stability krajiny a u širší veřejnosti vyvolává 
pochybnosti nejen o zájmu státní správy a samosprávy o ÚSES („nerealizace“ na 
pozemcích vymezených pro ÚSES), ale i o potřebnosti ÚSES v naší krajině vůbec.  
 
Závěry plynoucí z pracovního setkání: 

- je třeba aktualizovat metodiku tvorby ÚSES; 
- je třeba vytvořit prakticky jednoduše uchopitelnou metodiku projektování 

(vymezování) ÚSES, co nejstručnější a nejvýstižnější, oproštěnou od 
balastních pasáží, přímo nesouvisejících s vlastním vymezováním ÚSES; 

- metodika projektování (vymezování) ÚSES musí respektovat původní 
přírodovědná východiska tvorby ÚSES a zároveň zohledňovat nové poznatky 
o fungování ekologických sítí; 

- metodiku projektování (vymezování) ÚSES je třeba specifikovat pro různé typy 
dokumentací – samostatné dokumentace ÚSES (plány ÚSES, územní 
studie...), územně analytické podklady, územně plánovací dokumentace 
(zásady územního rozvoje, územní plány, regulační plány); komplexní 



pozemkové úpravy (plán společných zařízení, konečný návrh KPÚ); 
- v metodice vymezování ÚSES je třeba zohlednit specifika různých typů 

krajinného prostředí (včetně zásadně chybějících specifik tvorby ÚSES v 
urbanizovaném prostředí); 

- způsob tvorby a schválení metodiky projektování ÚSES musí mít meziresortní 
charakter (minimálně mezi MŽP, MMR a MZe); 

- je třeba vytvořit metodiku posuzování vymezení ÚSES pro příslušné orgány 
ochrany přírody; 

- je třeba jednoznačně vyjasnit kompetence příslušných orgánů ochrany ke 
skladebným částem ÚSES (problematika vložených biocenter nižšího 
biogeografického významu v biokoridorech vyššího biogeografického 
významu); 

- je třeba zajistit, aby kompetentní orgány ochrany měly k dispozici úplná data 
ÚSES, za která zodpovídají. 

                                                                 
                               J. Glos, J. Kocián 

 
 

2nd European Congress of Conservation Biology v Praze 

 
Ve dnech 1. až 5 září proběhl v pražském Suchdole druhý Evropský kongres biologie 
ochrany přírody. Po premiéře této akce v maďarském Egeru v roce 2006 se 
pořadatelství ujala Česká zemědělská univerzita, kterou lze za perfektně zvládnutou 
organizaci jenom pochválit. Význam akce dokládal nejen úctyhodný počet účastníků 
(přes 1200), ale také aktivní účast špičkových odborníků z celého světa a přítomnost 
nejvyšších úředníků zodpovědných za ochranu přírody a krajiny v České republice 
(např. L. Miko, P. Roth z MŽP, množství zaměstnanců AOPK atd.). 
 Záběr kongresu byl velmi široký, 18 symposií a 5 workshopů bylo zaměřeno 
na klasická ekologická témata (např. druhová ochrana in situ, interakce mezi 
organismy a prostředím, habitatové analýzy ohrožených druhů), otázky související 
s vlivem člověka (např. fragmentace habitatů výstavbou komunikací, antropogenní 
rušení organismů vlivem rekreace, dopady výstavby větrných parků) nebo témata 
úřední a legislativní povahy (účinnost soustavy NATURA 2000, zonace chráněných 
území, výsledky iniciativy SEBI 2010 atd.). Zdaleka největší pozornost však byla 
věnována otázkám dopadů klimatické změny na ekosystémy i konkrétní druhy 
organismů a možnostem adaptací prostředí na přicházející globální oteplení. To jen 
dokládá aktuálnost tématu, které je ústřední i pro připravovanou konferenci ICLE 
2010.   

Enormní množství přednášek (přes 900) probíhalo paralelně v 11 
posluchárnách, proto pochopitelně nebylo možné stíhat vše zajímavé, také shlédnutí 
všech 343 vystavených posterů trvalo celkem několik hodin. Přesto bylo možné se 
díky výborné organizaci a jasnému rozčlenění do tematických bloků rychle orientovat 
v nabídce přednášek.  

Nelze se ubránit srovnání s evropskou konferencí IALE v Salzburgu, kde 
převládala témata krajinného plánování a managementu, která však často mířila do 
politiky či spíše politikaření. Některá symposia kongresu ECCB se zabývala výsostně 
krajinně – ekologickými otázkami a také jejich řešení vědeckými metodami je 
překvapivě blízké komplexnímu pojetí krajiny jako prostoru koexistence přírody a 
kultury. Proto nezbývá než se ptát, kam bude v budoucnu směřovat tradiční evropská 



krajinná ekologie, když se jejím ústředním tématům budou věnovat klasičtí biologové 
a ekologové a jak na tento vývoj bude reagovat IALE jako organizace.  

 
 Dušan Romportl 

 
 

Kalendář akcí 
 
18. konference GIS ESRI v ČR - 21. a 22. října 2009, Praha, Kongresové centrum. 
Více informací na www.arcdata.cz 
 

eCognition User Summit - November 2-5, Munich, Germany. Více informací na 
http://earth.definiens.com/usersummit09 
 
Kauza les. Environment jako estetický problém. 3. ročník interdisciplinární 
konference Krása, Krajina, Příroda o roli estetických hodnot  ve vztahu k přírodě, 
krajině a životnímu prostředí. 3.11.2009, Ústav teorie a dějin umění, Praha 
(informace Karel Stibral, e-mail: karel.stibral@seznam.cz) 
 
Krajina města – Město v krajině. Vědecká konference u příležitosti dvaceti 
vydaných svazků Historického atlasu měst České republiky. 20.1.2010, 
Přírodovědecká fakulta UK Praha, Albertov 6, Praha 2 (přihlášky do 31.12.2009, prof. 
Eva Semotanová, e-mail: semotanova@hiu.cas.cz) 
 
 
GEOBIA 2010 – Geographical Object-Based Image Analysis, 29 June – 2 July 2010 
Ghent, Belgiím. Více informací na http://geobia.ugent.be 
 
EURORURAL ´10. European Countryside under Globalization. 2nd Moravian 
Conference on Rural Research. 30.8.-2.9.2010, MZLU, Brno 
(http://www.uake.cz/novinky.html) 
 
Landscape structures, functions and management: response to global 
ecological change. International Conference on Landscape Ecology. 3.-6.9.2010, 
MZLU, Brno (www.iale.cz/icle2010) 
 
 
 
 

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 3/2009 vyšlo 15.10. 2009   
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Katedra environmentálních studií Fakulty sociálních studií MU 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
pořádají při příležitosti výročního plenárního shromáždění CZ-IALE seminář 

 
 

Krajina a kultura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Místo konání: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Joštova 10, Brno 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Termín a rámcový program semináře: 
Pátek 22.ledna 2010 
9:30-10:00 presentace účastníků 
10:00-12:00 vyžádané příspěvky:  

- Prof. RNDr. Hana Librová, CSc., FSS MU: Čtyři dimenze percepce krajiny 
- Prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc., FF MU: Baroko a zahrady 
- Mgr. Karel Stibral, Ph.D., FSS MU: Odkdy hory nejsou ošklivé 
- Další řečnící v jednání 

13:00 výroční plenární shromáždění CZ-IALE 
14:30-16:00 – diskuse u posterů 
 
Hlavními body výroční plenární shromáždění CZ-IALE budou informace o přípravách mezinárodní 
konference "Landscape Structures, functions and management: response to global 
ecological change", debata o vztahu mezi CZ-IALE a IALE a členských příspěvcích a o dalším 
směřování naší organizace. 
 
Ve snaze umožnit prezentaci výsledků co největšímu počtu účastníků nabízíme všem zájemcům účast 
v odpolední posterové sekci s diskusí. Předpokládáme publikaci ve sborníku abstrakt s vloženým CD. 
 
Kontaktní osoba – organizace semináře: 
Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D., katedra environmentálních studií FSS MU, Joštova 10, 602 00 Brno, tel: 549 
49 7476, e-mail: ulcak@fss.muni.cz 
    
Kontaktní osoba – přihlášky abstrakt a posterů: 
Ing. Eva Daňková, ewyc@centrum.cz 
 
Důležité termíny 

• do 8.1.2010 odeslat přihlášku 
• do 8.1. 2010 odevzdání jednostránkového abstraktu (ČJ) a textu příspěvku v elektronické 

podobě dle pokynů (viz dále) 
• Do 28.2.2010 odevzdání vybraných příspěvků v angličtině do redakce časopisu Journal of 

Landscape Ecology 
 
Vložné 
Vložné ve výši 400,- Kč splatné při prezentaci, členové IALE vložné 200,- Kč. 
V odůvodněných případech je možné žádat snížení či prominutí vložného. V ceně vložného je sborník 
abstraktů a příspěvků (CD) a drobné občerstvení. 
________________________________________________________ 
Pokyny pro autory příspěvků 
Text abstraktu psát v textovém editoru MS Word, řádkování 1, okraje 2,5 cm, písmo Times Roman, 
velikost písma 12, nepoužívat žádné styly. 
Členění abstraktu: název, autor a jeho adresa, vlastní text, rozsah 1 strana, k datu konání konference 
vyjde sborník abstraktů 
Členění příspěvku: název, autor a jeho adresa, abstrakt, vlastní článek. Tabulky, grafy a obrázky 
(obrázky ve formátu JPG) ve zvláštních souborech očíslované dle odkazů v textu. Rozsah není omezen, 
sborník vyjde na CD jako příloha sborníku abstraktů. Grafické úpravy bude provádět editor při 
zpracování sborníku.  
Redakční rada časopisu Journal of Landscape Ecology si vybere nejlepší a tematicky nejvhodnější 
příspěvky do 1.čísla časopisu 2010. Autoři vybraných příspěvků budou vyzváni k překladu do angličtiny 
(do konce února 2010). 
 
Do 8.1. 2010 odešlete jednostránkový abstraktu (ČJ) na adresu:  
Ing. Eva Daňková, ewyc@centrum.cz 
 
 

mailto:ulcak@fss.muni.cz
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mailto:ewyc@centrum.cz


 
Přihláška 
___________________________________________________________________ 
(do 8.1.2010 odeslat na adresu: Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D., katedra environmentálních studií 
FSS MU, Joštova 10, 602 00 Brno, e-mail: ulcak@fss.muni.cz    
 
 
Jméno a příjmení: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Adresa: 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
e-mail: 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Příspěvek – ne/ ano - název:……………………………………… 
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Katedra environmentálních studií FSS MU a LÖW & spol., s.r.o., Brno 
 

pořádají jednodenní seminář 
 

ČLOVĚK - KRAJINA - KRAJINNÝ RÁZ II. 
 
Termín: pátek 20. listopadu 2009, od 10.00 do 14.45 hod. 
Místo konání: Fakulta sociálních studií MU, Brno, Joštova 10, místnost 21 
Organizační garant: Mgr. Pavel Klvač, e-mail: klvac@fss.muni.cz, tel.: 728 458 609 
 
PROGRAM SEMINÁŘE: 
10.00-10.15 hod. – Zbyněk Ulčák, Jiří Löw: Úvodní slovo 
10.15-10.45 hod. – Karel Stibral: Lesní estetika W. Gilpina a H. von Salische 
10.45-11.00 hod. – Diskuse 
11.00-11.30 hod. – Martin Tomášek: Tři cesty pralesem (s J. Štolbou, S. Čechem a K. Klostermannem) 
11.30-11.45 hod. – Diskuse 
11.45-12.15 hod. – Přestávka 
12.15-12.45 hod. – Pavel Klvač, Karina Hoření, Radoslava Krylová: "Hajda" do království sedláků 
  - turismus a autenticita v českých vesnicích v rumunském Banátu 
12.45-13.00 hod. – Diskuse 
13.00-13.30 hod. – Jiří Guth: Ekonomické a správní nástroje ochrany krajinného rázu 
  - velké plány a velké peníze 
13.30-13.45 hod. – Diskuse 
13.45-14.45 hod. – Panelová diskuse 
 
PŘEDNÁŠEJÍCÍ: 
Mgr. Karel Stibral, PhD., Katedra environmentálních studií FSS MU Brno 
Odborný asistent, vzděláním estetik a historik přírodních věd. Zabývá se vzájemnými vztahy kultury a přírody, 
především historií estetického a uměleckého postoje ke krajině, též vývojem environmentálního myšlení 
vzhledem k dějinám kultury a přírodních věd, zejména biologie. Je autorem monografií Proč je příroda krásná? 
(2005) a Darwin a estetika (2006). 
 
PhDr. Martin Tomášek, PhD., Katedra české literatury, literární vědy a dějin umění FF OU Ostrava 
Vystudoval češtinu a filozofii. Zájem o estetiku krajiny se v něm probudil s přestěhováním do ostravské 
aglomerace. Odborně se věnuje hlavně české literatuře 19. století, didaktice literatury a interpretaci dramatického 
textu. V posledních letech publikoval několik příspěvků spojených s tematikou krajiny u Zeyera, Šaldy, 
Klostermanna, Šlejhara a ostravského Františka Sokola-Tůmy. 
 
Mgr. Jiří Guth, ekolog a úředník na volné noze 
Na MŽP se věnoval posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a soustavě Natura 2000. Zabývá se také 
zemědělskou politikou a teorií i praxí tzv. rozvoje venkova. Na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity 
vede kurz Veřejný sektor a regionální rozvoj. Spoluautor knih Floodplain Ecology and Management (1996) 
a Předpisy o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem (2002). 
 
Mgr. Pavel Klvač, Katedra environmentálních studií FSS MU Brno 
Sociolog, věnuje se metodologickým přístupům environmentálního bádání v oblasti společenskovědních 
disciplín, environmentální sociologii a problematice venkova a krajiny. Je spoluautorem a editorem knihy 
Drnovice – příroda, historie, současnost (2004) a sborníků Kulisy venkovského života – Scenes of rural life 
(2006), Na tom našem dvoře – In our back yard (2007) a Člověk a les (2006). 
 
Přihlášky a případné dotazy posílejte garantovi semináře: klvac@fss.muni.cz 
 
Seminář se koná s finanční podporou a v rámci řešení projektu číslo 2B06126 "Ochrana krajinného rázu jako 
podstatného rysu české kulturní krajiny", který je součástí Národního programu výzkumu II, programu "2B - 
Zdravý a kvalitní život". 
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