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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 z výročního plenárního shromáždění CZ-IALE 2010
V pátek 22.ledna 2009 ve 13:00 na FSS MU v Brně při příležitosti konference
„Krajina a kultura„ se konalo 10. Výroční plenární shromáždění s tímto programem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Schválení výroční zprávy hlavního výboru o činnosti CZ-IALE v roce 2009
Zpráva o hospodaření v roce 2009
Členská základna, členské příspěvky
Program aktivit CZ-IALE v roce 2010
Vědecký časopis CZ-IALE
Konference ICLE
Různé

Výročního plenárního zasedání se zúčastnilo dle prezenční listiny 27 členů IALE.
Ad 1) Předseda hlavního výboru P.Maděra přednesl výroční zprávu o činnosti CZIALE, která byla bez připomínek schválena. Poděkoval členům výboru za dosavadní
spolupráci. Zdůraznil, že velký dík patří Z.Lipskému a D.Romportlovi za vydávání
Bulletinu CZ-IALE. Poděkoval také všem, kteří se podíleli na zajištění konferencí
v roce 2009, jmenovitě zejména D.Romportlovi, T.Chumanovi, J.Dreslerové,
J.Tesařové, A.Petrové, J.Měkotové. Poděkoval též členům redakční rady JLE,
zejména technickým redaktorkám Z.Klímové aj.Dreslerové.
Usnesení:
Výroční shromáždění schvaluje přednesenou zprávu o činnosti.
Ad 2) Hospodář I.Machar předložil zprávu o výsledcích hospodaření, kterou
z důvodu jeho nepřítomnosti přednesl P.Maděra. Počáteční stav na účtu byl k
1.1.2009 259.668,32 Kč a v pokladně 850,50 Kč. Konečný stav účtu ke 31.12.2009
činil 243.793,29 Kč a v hotovosti na pokladně bylo 7.705,50 Kč. Výsledek
hospodaření je tak mírně záporný a to 8.520,03 Kč.

Výnosy celkem činily 488.345,65 Kč, z toho byla 116 tis. Kč dotace RVS. Náklady
celkem byly 497.365,68 Kč. Na výnosech se zejména podílely členské příspěvky
(35.150,- Kč opět o něco více než v roce předchozím), příjmy z vložného na
konference (díky značné účasti na všech konferencích je to nejvýznamnější částka
v příjmech organizace), příjmy z prodeje sborníků, abonenti JLE a příjmy za
publikování v JLE.
Na nákladech se největší měrou podílely tisky a editace sborníků a JLE, korektura
angličtiny JLE, doprava na exkurze, tisk letáků IALE a JLE, poplatky IALE.
Oproti roku 2008 se společnosti zvýšil roční obrat o více než 150 tis. Kč, rozpočet se
sice dostal do červených čísel, ale nijak dramaticky. Pro udržení vyrovnaného
rozpočtu v roce 2010 bude potřeba snížit náklady na jazykové korektury JLE a udržet
vysoký zájem účastníků o námi pořádané konference.
Vyjádření kontrolní komise:
Kontrolní komise souhlasí s předloženou zprávou o hospodaření a doporučuje ji ke
schválení.
Usnesení:
Výroční shromáždění schvaluje přednesenou zprávu o hospodaření.
Ad 3) Členská základna
V roce 2009 jsme přijali přihlášku s pořadovým číslem 166. Z tohoto počtu máme 5
čestných členů. Deset členů oficiálně ukončilo členství (včetně Slováků, kteří přešli
do slovenské IALE) a dalších 24 členů za poslední 3 roky nezaplatilo příspěvky,
z toho plyne, že aktivních členů je 132. Z tohoto množství v roce 2009 nezaplatilo
příspěvky 38 členů. Takže platících členů bylo v roce 2009 89 a 5 čestných.
Dlužné příspěvky je možno zaplatit v hotovosti na této konferenci, nebo dále
převodem na účet IALE s uvedením členského čísla jako variabilního čísla.
Návrh členských příspěvků od roku 2010:
Výkonný výbor navrhuje dva typy členství – domácí a mezinárodní.
Domácí členství by zůstalo v neměnné výši – 400,- Kč ročně (200,- Kč studenti, 150,Kč důchodci) a jeho zaplacení by znamenalo, že osoba je v daném roce členem
pouze České společnosti pro ekologii krajina (CZ-IALE)
Mezinárodní členství – 800,- Kč (400,- Kč důchodci a studenti) ročně a jeho
zaplacení obsahuje kromě členství v CZ-IALE i členství ve světové organizaci IALE a
jako bonus předplatné ročníku JLE.
Odůvodnění – IALE nás již nepovažuje za chudou zemi a v roce 2009 naposledy
akceptovalo slevu při odvodu poplatků, od roku 2010 bude požadovat plnou výši
poplatků což je 20 EUR.
Usnesení:
Členská základna souhlasí s navrženou výší a strukturou členských příspěvků.
Ad 4) Journal of Landscape Ecology
Z kraje roku vyšlo 2.číslo 2008, v říjnu 2009 1.číslo ročníku 2009 a v současné době
se kompletuje 2.číslo 2009. V průběhu roku se RR potýkala s nedostatkem článků,
obtížným hledáním recenzentů. V současné době jsou v řízení články na další číslo a
v souvislosti s konferencí ICLE očekáváme, že další 1-2 ročníky bez problémů
naplníme. V roce 2009 byla do redakční rady kooptována ještě jedna technická

editorka Zuzana Klímová, která má na starosti styk s autory a recenzenty, Jaromíra
Dreslerová editaci časopisu. V roce 2009 byl časopis zařazen na seznam vědeckých
periodik Rady vlády. Redakční rada bude muset v průběhu roku 2010 řešit zejména
lepší propagaci časopisu (abonenti, zařazení do databází - Scopus, zahraniční
autoři) za současného zvyšování kvality příspěvků.
Nabízíme členům IALE možnost publikovat, návod pro autory je na www.iale.cz.
Žádoucí jsou též recenze. Vše v angličtině. Časopis prochází jazykovou korekturou
angličtiny.
Ad 5) Program aktivit pro rok 2010
Leden – výroční konference CZ-IALE, Brno 22.leden 2010 (gar. Ulčák)
Květen – konference Venkovská krajina, Hostětín (gar. Maděra)
Září – konference ÚSES zelená páteř krajiny, Brno (gar. Buček)
Konec září - Krajinářská dílna, terénní stanice Jihočeské univerzity Vomáčka (Zliv,
Hluboká nad Vltavou), 27. - 31.října 2010 (gar. Skaloš)
www stránky IALE (gar. Romportl, Skaloš)
3.-6. září 2010 mezinárodní konference ICLE, Brno, Praha, (gar. Vědecký,
organizační výbor, Guarant Int.)
Journal of Landscape Ecology – pokračování vydávání
Ad 6) konference ICLE
O stavu příprav informoval P.Kovář, předseda vědeckého výboru konference.
Ad 7) Různé
V různém se rozproudila diskuze ohledně členských příspěvků, návrh zavést
institucionální členství.
Návrh zavést přednáškové cykly (podobně jako má ČSPE, ČBS, aj. společnosti)
Petr Maděra
předseda CZ-IALE

Putující semináře CZ-IALE: výzva členům
Při diskuzi na výročním plenárním shromáždění byla nastíněna otázka intenzivnější
výměny informací o současném dění v české i zahraniční krajinné ekologii formou
představení projektů a témat řešených v rámci jednotlivých výzkumných týmů.
Možnost prezentace tradičních i aktuálních úkolů krajinné ekologie či představení
odlišných metodologických přístupů napříč vědeckými i univerzitními institucemi vede
k vzájemnému obohacení přednášejících i posluchačů, k lepší informovanosti
jednotlivých pracovišť a vytváří podmínky k rozvinutí hlubší mezioborové spolupráce.
Proto bychom se rádi pokusili o zavedení tzv. Putujících seminářů CZ-IALE,
které by umožňovali představit témata a projekty ochotných přednášejících
kolektivům zájemců v různých regionech ČR. Na našich webových stránkách bude
vytvořen seznam nabízených témat přednášek odborníků z řad CZ-IALE, ze kterého
budou moci organizátoři seminářů, workshopů a diskuzních setkání vybírat vhodné
přednášející pro účely dané akce. CZ-IALE by pak ze svých zdrojů (do rozumné
výše) hradila náklady na cestu přednášejícího do místa konání přednášky.
Aby se celý projekt mohl zdárně rozvinout, je třeba vytvořit prvotní databázi
potenciálních přednášejících a názvů přednášek, které by byli ochotni na požádání

prezentovat. Vyzýváme tedy tímto členy CZ-IALE, aby zaslali na adresu
dusan@natur.cuni.cz své návrhy přednášek. Dle celkové nabídky a poptávky pak
budou stanovena pravidla organizování seminářů.
Dušan Romportl

Přírodní infrastruktura – ÚSES
Diskuse u kulatého stolu
Regionální sdružení ČSOP Brno, Ekologický institut Veronica, Pracovní skupina pro
plánování krajiny České společnosti pro ekologii krajiny ( CZ-IALE)
Cílem diskusí u kulatého stolu je výměna aktuálních informací a tříbení názorů o
rozmanitých aspektech tvorby územních systémů ekologické stability a péče o
přírodní infrastrukturu v kulturní krajině. Diskuse budou probíhat v Domě ochránců
přírody, Brno, Panská 9 vždy ve čtvrtek od 17.00.
Garanti a témata diskusí – jaro 2010:
28. 1 . A. Buček: Přírodní infrastruktura – ÚSES: učebnicový příklad chybné diagnózy
a fatální terapie?
25. 2. M. Kovář: Tvorba ÚSES v urbanizovaném prostředí
25. 3. T. Havlíček, J. Glos: Ekonomické souvislosti tvorby ÚSES města Brna
22. 4. T. Stránská, R. Eremiášová: Realizace ÚSES v Jihomoravském kraji
20. 5. L. Úradníček: Růst dřevin v biokoridorech
Další navržená témata:
Biokoridory a revitalizace vodních toků (T. Havlíček, A. Buček)
Regulativy využití biocenter a biokoridorů ( A. Buček, P. Kučera)
Pozvánky s upřesněním témat budou zasílány elektronickou poštou. Svůj zájem o
pozvánky potvrďte Olze Krejčířové z EIV Veronica olga.krejcirova@veronica.cz ,
která diskuse u kulatého stolu organizačně zajišťuje. Prosíme o předání informace o
diskusích případným dalším vážným zájemcům a o návrhy dalších aktuálních témat.
Antonín Buček

Internetový časopis Landscape Online
Landscape Online je název oficiálního časopisu německé regionální organizace IALE
(IALE-D). Časopis vychází od roku 2007 výhradně v internetové elektronické podobě
formou jednotlivých článků, které jsou číslovány. Každý článek je recenzovaný a
celkově mají příspěvky vysokou úroveň. Časopis má rozsáhlý redakční okruh
pestrého a velmi kvalitního mezinárodního složení. Tvoří jej celkem 34 významných
odborníků, mezi nimiž nechybí současný prezident IALE ani řada minulých i
současných viceprezidentů od Zeva Naveha až třeba po Sandru Luque. Plné verze
všech článků jsou ke stažení na adrese: www.landscapeonline.de. Zatím vyšlo 17
článků (čísel), jejichž seznam uvádíme:
•

1/2007: F.-K. Holtmeier & G. Broll: Treeline advance - driving processes and adverse factors

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2/2007: W. Schröder, R. Pesch & G. Schmidt: Statistical Classification of Terrestrial and
Marine Ecosystems for Environmental Planning
3/2008: S. Hoechstetter, U. Walz, L.H. Dang, & N.X. Thinh: Effects of topography and surface
roughness in analyses of landscape structure – A proposal to modify the existing set of
landscape metrics
4/2008: H. Wiggering, F. Eulenstein, W. Mirschel, M. Willms, C. Dalchow & J. Augustin: The
Environmental Effects of Global Changes on Northeast Central Europe in the Case of NonModified Agricultural Management
5/2008: C. Nunneri, H.-J. Lenhart, B. Burkhard, F. Colijn, F. Müller & W. Windhorst: The use of
‘ecological risk‘ for assessing effects of human activities: an example including eutrophication
and offshore wind farm construction in the North Sea
6/2008: I. Ferrari & A. Ferrarini: From Ecosystem Ecology to Landscape Ecology: a
Progression Calling for a Well-founded Research and Appropriate Disillusions
7/2008: C. Priego, J.-H. Breuste & J. Rojas: Perception and Value of Nature in Urban
Landscapes: a Comparative Analysis of Cities in Germany, Chile and Spain
8/2008: S. Riffell, N. McIntyre & R. Hayes: Agricultural Set-aside Programs and Grassland
Birds: Insights from Broad-scale Population Trends
9/2008: K. Müller, A. Artner & A. Knierim: Demographic changes and the demands on
agricultural landscapes: Reflections on a new research topic
10/2009: H. Herbst, M. Förster & B. Kleinschmit: Contribution of landscape metrics to the
assessment of scenic quality – the example of the landscape structure plan
Havelland/Germany
11/2009: A. Mehmeti, A. Demaj & R. Waldhardt: Plant species richness and composition in the
arable land of Kosovo
12/2009: M. Richter, K.-H. Diertl, P. Emck, T. Peters & E. Beck: Reasons for an outstanding
plant diversity in the tropical Andes of Southern Ecuador
13/2009: K. Riitters, J. Wickham & T. Wade: Evaluating Anthropogenic Risk of Grassland and
Forest Habitat Degradation using Land-Cover Data
14/2009: Z. Naveh: Transdisciplinary Challenges for Sustainable Management of
Mediterranean Landscapes in the Global Information Society
15/2009: B. Burkhard, F. Kroll, F. Müller & W. Windhorst: Landscapes‘ Capacities to Provide
Ecosystem Services – a Concept for Land-Cover Based Assessments
16/2010: C. J. Foley & J. D. Holland: Do flying beetles respond to human-dominated
landscapes as complex mosaics or binary patterns?
17/2010: Leif Kullman: One Century of Treeline Change and Stability - Experiences from the
Swedish Scandes

Zdeněk Lipský

Kalendář akcí
26. – 27. dubna 2010 - Český LTER na rozcestí - setkání zájemců o začlenění do
sítě CZ-LTER. Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Na Sádkách 7, Č. Budějovice. Více
informací na http://www.cspe.cz/page.php?35.
13. května 2010 – odborná konference „Venkov po roce 2013“ – místo konání
Regionální centrum Olomouc. Více informací na e-mailu hana.gregorova@upol.cz.
21. - 23. května - Venkovská krajina 2010 - mezinárodní mezioborová konference,
Hostětín, Bíle Karpaty. První cirkulář ke stažení zde.
GEOBIA 2010 – Geographical Object-Based Image Analysis, 29 June – 2 July 2010
Ghent, Belgiím. Více informací na http://geobia.ugent.be

Workshop on "Social-Ecological Resilience of Cultural Landscapes", 15. - 16.6.
2010, Berlin. More information on www.ecosystemservices.de/news/resilience
International conference "Implementation of Landscape Ecological Knowledge in
Practice - ILECO 2010", 16-19.6. Poznań, Poland. More information here.
10th SGEM Geo-Conference and EXPO. International Multidisciplinary Scientific
Conference, 20.-25.6.2010, Albena, Bulgaria (www.sgem.org)
Fábos International Conference on Landscape and Greenway Planning, 8-10.7.
2010, Budapest, Hungary (www.fabos.uni-corvinus.hu)
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)
Forum Carpaticum. Integrating Nature and Society towards Sustainability 1517.9. 2010, Kraków, Poland (www.forumcarpaticum.org)
2010 IENE International Conference on Ecology and Transportation: Improving
connections in a changing environment. 27th September - 1st October, 2010,
Velence, Hungary. More information: www.iene.info
LIVING LANDSCAPE - The European Landscape Convention in research
perspective. Scientific Conference FLORENCE+10. Florence, Italy, 18 - 19 October
2010. Více informací zde.
Managing the Urban Rural Interface. Strategies and Tools for Urban
Developement and Sustainable Peri-Urban Land Use Relationship. International
Conference, 18-21.10. 2010, University of Copenhagen (www.plurel.net/conference)
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