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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)

Vyhlášení voleb do hlavního výboru CZ-IALE
Vážení členové společnosti,
V roce 2011 končí volební období hlavního výboru CZ-IALE, který pracoval ve složení: Petr
Maděra (předseda), Dušan Romportl (místopředseda), Ivo Machar, hospodář, Zbyněk Ulčák,
tajemník, Alena Salašová, Eva Semančíková, Jan Skaloš (členové výboru).
Hlavní výbor dne 14.9.2011 jmenoval volební komisi, jejímž předsedou je Petr Maděra a
členy Zbyněk Ulčák, Dušan Romportl a Ivo Machar.
Volební komise vyhlašuje volby do hlavního výboru s níže uvedenými důležitými termíny a
pravidly:








všichni členové CZ-IALE jsou vyzýváni k zaslání návrhů kandidátů na členy hlavního
výboru na adresu předsedy volební komise (petrmad@mendelu.cz).
navrhován může být každý člen CZ-IALE vyjma Petra Maděry a Aleny Salašové, kteří
jsou členy hlavního výboru již druhé funkční období po sobě.
Seznam členů CZ-IALE je umístěn na webových stránkách CZ-IALE v sekci Úvod
(www.iale.cz)
navrhovat členy do hlavního výboru můžete do 15.11.2011, při svém návrhu prosím
dbejte na proporcionální zastoupení kandidátů z jednotlivých regionů
tajná volba proběhne korespondenčně, proto prosím zašlete nejpozději do
15.11.2011 Zbyňkovi Ulčákovi (ulcak@fss.muni.cz) svoji platnou poštovní adresu, na
kterou zašleme hlasovací lístek se jmény kandidátů.
po ukončení návrhového kola volební komise osloví kandidáty, zda s kandidaturou
souhlasí
všechny navržené kandidáty, kteří odsouhlasí svoji kandidaturu do voleb hlavního
výboru CZ-IALE, uvede jmenovitě volební výbor na hlasovací lístek




orazítkované hlasovací lístky budou do 30.11.2011 rozeslány poštou členům CZ-IALE.
úprava hlasovacích lístků bude platná jen v tom případě, že bude ze seznamu
vyškrtnuto alespoň tolik kandidátů, aby jich zůstalo maximálně 7 neškrtnutých. Také
při vlastní volbě prosím dbejte na proporcionální zastoupení kandidátů z jednotlivých
regionů ČR.

Takto upravené lístky členové mohou zaslat na adresu předsedy volební komise: Petr
Maděra, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Mendelovy univerzity
v Brně, zemědělská 3, 613 00 Brno, tak aby došly nejpozději do dne voleb (19.1.2012) nebo
je v den voleb vhodit do hlasovací urny nejpozději do 12:00. Volební den bude součástí
volebního Výročního plenárního zasedání konaného dne 19.-20.ledna 2012 v Praze na PřF
UK.
Za volební komisi dne 19.září 2011

Petr Maděra

8th World Congress of IALE
Osmý světový kongres International Association for Landscape Ecology proběhl v hlavním
městě Číny od 18. do 23. srpna 2011. Slogan kongresu “Landscape Ecology for sustainable
Environment and Culture” měl vyjadřovat potenciál krajinné ekologie pro řešení problémů v
dynamicky se rozvíjejících státech světa, mezi něž Čína nepochybně patří.
Čína je obrovská země s neuvěřitelně bohatou historií, kde sepětí přírodního
prostředí a lidské kultury výrazně osloví každého pozorovatele krajiny. Kontrast
supermoderních megapolí se zanedbaným venkovem, kde obživa většiny obyvatel je
založena na jejich každodenní manuální dřině, je zde očividný. Organizátoři kongresu si podle
oficiálních materiálů vybrali Čínu jako místo konání kongresu právě proto, že krajinná
ekologie by mohla být jednou z odborných platforem, vytvářejících vědecké zázemí pro
řešení environmentálních problémů rozvíjejících se zemí v krajinném měřítku.
Vědecký program kongresu byl tradičně organizován formou základních
kongresových témat: Theory; Urban Landscape; Ecosystem Services; Planning and
Management; Climate Change; Landscape Pattern and Process; Biodiversity in Cultural
Landscape; Forest Landscapes; Eco-hydrology of Landscape. Tato klíčová témata
kongresového jednání byla diskutována v rámci celé řady vzájemně navazujících sympozií a
seminářů.
Členové CZ-IALE se presentovali na kongresu dvěma tématy: hodnocení degradačních
změn půd v ČR (Bořivoj Šarapatka) a problematikou studia ekotonů jako indikátorů změn
kulturní krajiny za sledované období 230 let na případové studii z povodí Trkmanky v ČR
(Vilém Pechanec a Ivo Machar).
Souhrnný přehled všech abstraktů přednášek, které na kongresu zazněly, může každý
zájemce najít na PDF souboru, zveřejněném na webových stránkách ESF projektu Partnerství
pro rozvoj komunikace v ochraně přírody a krajiny (www.konev.upol.cz).
Ivo Machar

Zpráva o konferenci „Spatial Ecology & Conservation 2011“

Ve dnech 5. až 7. září se v anglickém Birminghamu konala mezinárodní konference „Spatial
Ecology & Conservation“. Jejím posláním bylo dle slov hl. pořadatele Marka O’Connella
umožnit setkání vědců, studentů, profesionálních ochránců a manažerů, kteří se zabývají
prostorovou ekologií v nejširším slova smyslu. Setkání tak mělo zprostředkovat předání
nových poznatků a metod, poskytnout prostor k definování dosavadních problémů i
budoucích směrů praktické ochrany přírody mezi všemi dotčenými profesemi.
Tento záměr se organizátorům podařilo bezezbytku naplnit díky opravdu pestré
směsici účastníků z desítek států celého světa. Program konference byl logicky členěn do tří
hlavních sekcí: Generating ecological data, Undertaking spatial analysis, Using spatial
analyses for conservation, v jejichž rámci proběhly orální prezentace i posterová sekce.
Uvedený model sběru biologických i environmentálních dat, jejich analýzy a souhrnného
hodnocení se jeví jako ideální postup přenosu vědeckých poznatků na úroveň praktického
krajinného plánování a ochrany přírody.

Potěšující byla hojná účast českých badatelů – představeny byly výsledky studií dynamiky
struktury porostu v přirozených lesích ČR (Král, Janík a kol.), prostorové vzorce šíření
invazních i původních druhů rostlin (Müllerová a kol., Brůna a kol.), živočichů (Barták, Horák,
Romportl) nebo hodnocení funkcí krajiny v chráněných a nechráněných územích
(Skokanová).
Dušan Romportl

Seminář ÚSES – zelená páteř krajiny
Ve dnech 13. - 14. září 2011 se na Mendelově univerzitě v Brně konal již desátý ročník
semináře ÚSES – zelená páteř krajiny. Kromě CZ-IALE a Mendelovy univerzity se na pořádání
semináře podílelo i Ministerstvo životního prostředí ČR a brněnská firma Ageris, s.r.o., jejíž
pracovníci výtečně zajistili bezchybnou přípravu a průběh celé akce.
V posledních letech se stalo dobrou tradicí, že se před zahájením semináře koná otevřené
pracovní setkání projektantů, pracovníků státní správy, škol a výzkumných institucí, kteří se
problematikou územních systémů ekologické stability krajiny zabývají. Letos se toto pracovní
setkání konalo v pondělí 12. 9. 2011 odpoledne ve Zlatníkově posluchárně na Mendelově
univerzitě za aktivní účasti více než 50 zájemců. Diskutována byla následující témata:
aktualizace metodiky ÚSES, plán ÚSES, podpora kontinuální správnosti vymezení ÚSES
nástroji GIS, ÚSES v územně plánovacích podkladech a dokumentacích (ZÚR, ÚP, ÚAP).
Pracovní setkání, které velmi racionálně řídil Josef Glos (Ageris), přispělo k výměně a tříbení
názorů na aktuální problémy tvorby ÚSES v ČR.
Ve svém proslovu při zahájení semináře připomněl předseda hlavního výboru CZ-IALE Petr
Maděra počátky organizování seminářů a informoval o velkém zájmu zahraničních krajinných
ekologů o český přístup k tvorbě ekologických sítí v krajině, který se projevil na loňské
mezinárodní konferenci, pořádané CZ-IALE. Vedoucí odboru péče o krajinu MŽP ČR Petr
Birklen seznámil účastníky semináře s aktuálními záměry ministerstva v problematice ÚSES.
Velmi zajímavé bylo sdělení, že je připravována rezerva státních pozemků pro účely realizace
ÚSES. V průběhu semináře, který citlivě moderoval Josef Glos, bylo předneseno 13 referátů,
zabývajících se nejrůznějšími aspekty projektování, realizace a správy ÚSES. Všechny referáty
jsou obsaženy ve sborníku, který editovaly Andrea Petrová a Svatava Poláková. Sborník o
rozsahu 75 stran s přiloženým CD dostali účastníci semináře při prezenci. Po skončení tří
bloků referátů a závěrečné diskuse proběhl tradiční společenský večer. Druhý den semináře
byl věnován exkurzi na vybrané biokoridory a biocentra na Znojemsku, kterou vedla
projektantka Ludmila Bínová. I desátý ročník semináře byl úspěšný, neboť umožnil
bezprostřední kontakty všech, kdož se mezioborovou problematikou ÚSES zabývají, a přispěl
k informovanosti o dosavadních zkušenostech a nových trendech.
Antonín Buček

Nejen k Šumavě…
Dění posledních měsíců v šumavském národním parku jistě není třeba dlouze rozebírat,
vyjádření všech zúčastněných stran, komentáře a další informace plnily a plní stránky většiny
médií i odborných periodik. K otázce managementu lesních ekosystémů se řada našich členů
aktivně vyjadřovala, ať už v rámci debat a prohlášení nebo přímou akcí občanského protestu.
Jednalo se však o názory zásadně odlišné, proto jsme se jako společnost nepokoušeli hledat
názorovou shodu k vyjádření jednotného postoje. Ambicí současného výboru je zahájit uvnitř
společnosti diskuzi mezi zastánci odlišných názorů k problematice managementu chráněných
území v ČR (viz pozvánka níže) a zároveň připravit do výroční konference návrh způsobu
vyjádření společnosti k problematickým otázkám ochrany přírody a krajiny.
Právě aktuální dění na Správě NP a CHKO Šumava představuje bezprecedentní zásah
do hlavních poslání velkoplošných chráněných území - tj. ochrany přírodní a kulturní krajiny,

výzkumu procesů a jevů na území NP a CHKO a tolik potřebné práce s veřejností. Současná
personální politika vedení Správy totiž jednoznačně vede k potlačení těchto základních
činností; následky nedávných rozhodnutí mohou vést k nevratným dopadům na krajinu
Šumavy jako celku. Protože právě ochrana krajiny a krajinného rázu patří mezi zásadní
témata krajinné ekologie, považuji za logické, aby k tomuto CZ-IALE zaujala jasný postoj.
Současné vedení parku se rozhodlo ke 30. 9. zrušit 14 pracovních pozic, do konce roku by jich
mělo být dalších 15. To sice patří mezi běžná úsporná opatření, ovšem problém představuje,
jakým způsobem byly tyto pozice vybrány a jakou finanční úsporu zrušené pozice skutečně
představují ve světle příjmů nových zaměstnanců (personalista, tiskový mluvčí Správy atd.).
Vedení parku vycházelo z personálního auditu, jež vedl bývalý důstojník StB, přičemž při
pohovorech jediným kritériem kvality zaměstnance byla názorová loajalita k současnému
vedení. Správu NP tak opouští jednak vynikající odborníci z oddělení ochrany přírody a
výzkumu, ale i výkonní úředníci státní správy či odboru práce s veřejností. Mezi nimi jsou
například architektka Eliška Priharová, která nesouhlasila s dodatečným povolením černých
staveb na území NPŠ, nebo bývalý náměstek státní správy Tomáš Hlavatý, jenž rozhodoval i o
kácení kůrovcem napadených stromů či použití chemických prostředků v chráněných
územích. Z oddělení výzkumu odchází Pavel Šustr, který patří mezi mezinárodně uznávané
odborníky v oblasti výzkumu velkých savců, či bývalý starosta Kašperských Hor František
Stíbal, jenž jako hydrolog výrazně přispíval k revitalizaci rašelinišť a zabránil obnově těžby
zlata v regionu. Z postu projektového manažera byl propuštěn David Poláček, který vedl
několik úspěšných projektů zaměřených na propagaci tzv. měkkých forem rekreace v NP a
práci s veřejností.
Zjevným cílem současného vedení je jednak ochromení výkonu státní správy, která
příslušnou agendu zvládala obtížně už před propuštěním tří zaměstnanců. Její současný a
budoucí výkon se tak bude muset omezit na formální schvalování záměrů a projektů bez
možnosti podrobnějšího posouzení (viz černé stavby, udělování výjimek atd.). Jaký může mít
tento fakt dopad na šumavskou krajinu, asi není třeba rozvádět. Druhým zřejmým cílem je
likvidace vlastního přírodovědného výzkumu a monitoringu a jeho eventuální převedení (=
monopolizaci) na některou spřátelenou výzkumnou instituci či univerzitu.
K takové situaci by odborná veřejnost neměla zůstat lhostejná, proto považujeme za
přínosné formulovat názor společnosti na společném setkání. Jakkoli může široká debata o
Šumavě a obecně o ochraně kulturní i přírodní krajiny vypadat bezvýchodně, věříme, že
alespoň v rámci CZ-IALE budeme schopni problematiku managementu chráněných území
konstruktivně diskutovat. Výchozí platformu k takové diskuzi by měla poskytnout
připravovaná výroční konference 19.-20.1.2012 na Přírodovědecké fakultě UK v Praze.
Dušan Romportl

Krajinářská dílna na téma Sudety
Plánovaný pátý ročník krajinářské dílny se uskuteční předběžně v září 2012 ve Slavkovském
lese. V současnosti probíhá příprava dílny, její podrobnosti budou zveřejněny do 31.3. 2012.
Na setkání se starými a novými krajinářskými účastníky se těší
Jan Skaloš

Pavel Trnka není mezi námi
Po delší těžké nemoci zemřel letos v srpnu ve věku 66 let RNDr. Pavel Trnka, CSc., jeden z
patnácti zakládajících členů CZ-IALE. Setkávali jsme se s ním pravidelně na našich
konferencích a seminářích, v letech 1999-2004 byl členem Hlavního výboru CZ-IALE, aktivně
působil v pracovní skupině pro plánování krajiny. Jako fyzický geograf – biogeograf velmi
významně přispěl k profilaci výuky ekologie krajiny na Agronomické fakultě Mendelovy
univerzity v Brně, kde dlouhodobě působil na Ústavu aplikované a krajinné ekologie.
Odborně se zde věnoval ekologické optimalizaci využití zemědělské krajiny, především
krajině-ekologickým aspektům vývoje krajinné struktury a environmentálním a ekologickým
problémům venkovských obcí a jejich okolí. Výsledkem pedagogického působení Pavla Trnky
je více než 70 úspěšně obhájených bakalářských a diplomových prací, které vedl, a čtyři
obhájené disertační práce, u nichž byl školitelem.
Pedagogické a výzkumné působení na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v
Brně spojil Pavel Trnka se zanícením pro ochranu přírody. Setkali jsme se poprvé v roce 1964
na památném 1. táboře mladých ochránců přírody v Dolních Věstonicích. Patřil
k zakládajícím členům Českého svazu ochránců přírody a soustavně působil v různých
základních organizacích, naposledy v ZO Pozemkový spolek Hády, výborech a radách na
Brněnsku. Byl dlouholetým členem a také předsedou Rady regionálního sdružení ČSOP
v Brně.
K nejvýznamnějším starším publikovaným pracím Pavla Trnky patří Topochory dyjské
části Znojemska, které napsal společně s A. Hynkem (Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Purk. Brun.,
Geographia 15, opus 4,1981) a kapitola Biogeografie v učebnici Fyzická geografie II (SPN
Praha, 1986), napsaná společně se S. Horníkem. Z Trnkových publikaci z posledního období
považuji za nejvýznamnější soubor příspěvků o drobných krajinných prvcích ve venkovské
krajině, jejich významu a osudu (např. Landscape microstructures and their fate in the
central part of the Bohemian-Moravian Upland. Moravian Geographical Reports. 2004.
sv. 12, č. 2, s. 46-60, nebo Krajinné mikrostruktury a jejich role ve venkovské krajině. In Sb.
přísp. z mez. konf. Venkovská krajina 2006, s. 195-198.)
Pavel Trnka zůstane trvale v našich vzpomínkách jako obětavý, spolehlivý a vstřícný
kolega, vždy ochotný přispět radou či pomocí a jako znalec venkovské krajiny, snažící se
soustavně přispět ke zlepšení jejího stavu.
Antonín Buček

Vzpomínka na prof. Zeva Naveha - nestora krajinné ekologie a ekologie obnovy
Zemřel náhle, v Haifě (Izrael), 31.3.2011 v 91 letech. Narodil se 2.12.1919 v Amsterdamu,
vyrůstal v Německu a v r. 1935 se vystěhoval do Izraele (tehdy Palestiny) zásluhou organizace
Youth Alijah, která zachránila 22 tisíc židovských dětí před nacisty za Třetí říše tím, že jim
v původní domovině zprostředkovala usídlení v kibucech, jež se staly jejich domovem i
školou. Mladý Zev se tam mezi jiným podílel na rekultivaci skalnatého úpatí svahů,
odstraňoval výchozy podložní horniny a ze získaného materiálu konstruoval terasy podobné
těm, které se na obdobných místech využívaly po víc než 2000 let. Posléze se jeho dalším
zaměstnáním stala pastva koz a ovcí a zásobování komunit mlékem a masem. Jak sám
vzpomínal, tato časná zkušenost se svéráznou mediteránní krajinou skalnatých pahorků,

která vznikla dlouhodobým spolužitím přírody a kultury, předznamenala jeho životní dráhu
ekologa, vysokoškolského učitele a vědce. Zároveň v něm dala vzniknout přesvědčení,
později upevněném působením v jiných oblastech po celém světě, že poznání krajin – jen
vzácně nedotčených lidskou činností – je v přístupu ke studiu, managementu, ochraně a
přetváření třeba získávat za pomoci integrativních metod a holistického nazírání.
Nevyhnutelně se linie transcendence poznatků musí odvíjet za frontálního postupu od
přírodních nauk k oborům sociálním a humanitním. Jakkoli má každá disciplína své metody,
lze rozlišit pouze vědu dobrou a špatnou s plynulým přechodem od více teoretické k více
užitné poloze, kde ovšem formalisticky hledaná ostrá hranice mezi badatelskou a
aplikovanou vědou je účelová fikce živící byrokraty, potažmo zájmové lobby. V letech 194550 vystudoval Hebrejskou univerzitu v Jeruzalémě, PhD získal v oboru ekologie tamtéž v r.
1960. Konec padesátých let 20. století strávil na stipendiu v oboru lesnictví na Kalifornské
Univerzitě v Berkeley. V první polovině 60. let byl vyslán jako expertní poradce pro plánování
do oblasti Mt. Meru a Kilimandžára, což se událo v rámci kooperace s Northern Tanzania
Research Center a navazovalo na jeho činnost v International Ecosystem Research Center v
Serengeti - Tanzania National Park. Od r. 1965 působil na Fakultě zemědělského inženýrství a
od r. 1970 na Fakultě architektury a městského plánování Izraelského technologického
institutu (Technion) v Haifě. Po většinu zmíněného období kariéry se zabýval systémovou
ekologií, krajinnou ekologií, ekologickou obnovou a vegetačním inženýrstvím pro biologickou
ochranu a kontrolu erozních procesů. V r. 1982 se stal zakladatelem a od té doby do r. 1989
byl ředitelem Ecological Garden of Technion. Před formálním odchodem do důchodu se stal
emeritním profesorem (1988, titul řádného profesora měl od r. 1980). Zev Naveh však
nepřestal pracovat až do svého skonu, napsal nespočet publikací, které výběrově ilustruje
antologie – Transdisciplinary challenges in landscape ecology and restoration ecology
(Springer, 2007). Velmi známá a didakticky využívaná je učebnice (Naveh, Z. & Lieberman, S.:
Landscape Ecology - Theory and Applications, Springer Verlag, New York, 1984). Působil v
řadě institucí mnoha zemí (Japonsko, Indie, Taiwan, Austrálie, Mexiko, evropské země…), ve
světových organizacích (FAO, SCOPE, ENSURE aj.), v redakčních radách vědeckých časopisů
(celkem 6, např. Landscape Ecology nebo Restoration Ecology). Zároveň se angažoval ve
veřejné osvětě při vysvětlování ekologických problémů a v popularizaci vědy – tady je dobré
připomenout, že i na stránkách Živy, kde během participace na krajinně-ekologické
konferenci v Praze pořádané PřF UK u příležitosti 650. výročí založení Univerzity Karlovy (září
1998) obdržel v podobě zlaté medaile ocenění za podporu českých badatelů v oboru za dob
minulých i současných. Živa s ním přinesla rozhovor (Živa, roč. 48, č. 2, 2000), kde také
možno nalézt další informace z jeho životního curricula a odkud vyjímáme:
Jak se vám jeví scientometrie jako nástroj ve sféře ekologie krajiny?
Musíme být velmi opatrní v našich hodnoceních, co se týče výhradně počtu citačních ohlasů,
jež jsou tak populární v přírodních vědách. Já bych dal větší váhu kvalitě práce odvedené
samotným badatelem, dokonce někdy i v případě, že by nebyl tak příliš citován. Posuzoval
bych spíš jeho motivaci, kreativitu, originalitu a jeho připravenost nepokračovat nekriticky
vyšlapanou cestou "normální vědy" ve smyslu Kuhna. Ano, ta se těší, v obecnosti, největšími
počty citací! Naopak, některé z přelomových a inovativních studií byly přehlédnuty a téměř
vůbec necitovány.
Naveh tu rozhodně neměl zapotřebí zaujímat rezervovaný postoj z důvodu nedostatečnosti
vlastních výkonnostních parametrů, ale jeho slova zní prorocky 10 let předtím než u nás

vypukly známé reformní manévry sebeklamu v hodnocení, srovnávání a financování vědy bez
ohledu na minulost a svébytnost oborů (např. Živa, roč. 58, č. 1, 2010).
Jeho elán i ve vysokém věku byl strhující a imponoval mladým až nejmladším
adeptům v oboru – protagonisté střední generace, kteří vydali své významné práce a
souborná díla, se mu nemohli vyhnout - citačně a v drtivé převaze také v osobní interakci. I
přes fyzický handicap posledních let se Zev stále snažil účastnit společenského a
organizačního dění, objevil se – byť krátce – i na poslední celoevropské konferenci krajinných
ekologů v Salzburgu (2009). Vždy ho obětavě doprovázela manželka Ziona, s níž společně
vychovali dvě děti, syna a dceru. Velmi rád by byl přijal též účast na námi organizované
mezinárodní konferenci „Landscape structures, functions and management: response to
global ecological change“ (září 2010) s účastí zástupců 30 států několika kontinentů (Živa,
roč. 58, č. 6, 2010). Zdraví mu to překazilo, proto poslal účastníkům alespoň vzkaz, který byl
v úvodu tlumočen:
Milí přátelé,
cítím se velmi poctěn, že mohu poslat krátké uvítací poselství středoevropské konferenci IALE
2010, která se koná zčásti v Brně, zčásti v Praze. Moc rád bych se jí zúčastnil, ale zdraví mi to
nedovolí. Proto chci všem participantům popřát úspěšné vědecké setkání! V minulosti jsem
měl tu čest podílet se na skvělé konferenci „Nature and Culture in Landscape Ecology.
Experiences for the 3rd Millennium" v Praze r. 1998. Doufám, že nadcházející konference
přitáhne mnoho lidí s kreativním transdisciplinárním vnímáním krajin. Byl by to důležitý
středobod mezi loňskou evropskou konferencí v Salzburgu a světovým krajinně-ekologickým
kongresem konaným v Pekingu v roce příštím. Pokud se zaměříme na ústřední téma
konference „Krajinné struktury, funkce a management: odpověď na globální ekologickou
změnu“, reaguje setkání na velmi významnou výzvu, protože téma se stává jednou
z nejdůležitějších záležitostí současnosti! S vřelými pozdravy a přáním všeho dobrého
Váš Zev Naveh
Haifa, srpen 2010
Pro Zeva Naveha tedy byla vědecká konference pořádaná v České republice posledním
mítingem, kterého se alespoň na dálku aktivně zúčastnil. Předcházela tomu příznačně čilá
korespondence týkající se recenze jeho poslední knihy a publikace jeho originálního
vědeckého článku v jednom z tohoročních čísel mezinárodního časopisu Journal of
Landscape Ecology vydávaného na naší půdě. Jeden z posledních e-mailů, o němž v dané
chvíli nebylo možno tušit, že se přiřadí k dokumentaci o „vis vitalis“ jedné osobnosti a
jednoho lidského příběhu, který zanechal výrazný otisk uvnitř komplexního oboru široce
lidského směřování do neznáma, zněl:
Dear Pavel!
Thank you so much for all your attention which makes me very happy! I am sodelighted to
learn also from Didi Kaplan from Technion (he is one of my best friends!) about the successful
meeting. My congratulations! I was in hospital for a couple of days but now I am feeling
much better. I am still too weak to take my mail from the office, but I would appreciate if
you you good kindly send me the two papers, or of better the whole journal by e-mail! I
would like anyhow will need them on the computer for citing and inclosing them in my
website. Many thanks in advance. All the best and many thanks again!
Yours Zev
Pavel Kovář

Výroční konference CZ-IALE: Management chráněných území
Cíl konference
Cílem konference je především diskuze nad současným stavem územní ochrany přírody a
krajiny v České republice. Ústředním tématem bude otázka budoucího směřování správy NP
a CHKO Šumava, které budou věnovány úvodní referáty vyžádaných řečníků. Věnovat se
budeme jak obecným otázkám (např. ochrana přírodních procesů vs. ochrana kulturní
krajiny), tak i konkrétním problémům ochrany a managementu chráněných území. Druhý
konferenční den proběhnou tematicky volnější bloky referátů z oblasti ekologie krajiny,
ochrany biodiverzity i krajinného rázu. Vědecký a organizační výbor konference si vyhrazuje
právo rozhodnout o zařazení příspěvku do posterové či přednáškové sekce, případně
příspěvek nezařadit.
V rámci konference proběhne plenární zasedání CZ-IALE a budou ukončeny volby nového hl.
výboru.
Termín konference:
19. a 20. ledna 2012
Místo konání konference
Velká geologická posluchárna a přilehlé prostory, 1. mezipatro
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Albertov 6
128 43 Praha 2
Vědecký výbor konference:
Prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc., doc. Dr. Ing. Petr Maděra, doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc.
Organizační výbor:
RNDr. Dušan Romportl, Ph.D., RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
Kontaktní osoba:
Dušan Romportl tel.: +420 221 951 371, +420 776 763 233
e-mail: dusan@natur.cuni.cz, KFGG PřF UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2
Termín a rámcový program konference
Čtvrtek 19. ledna 2012 – hlavní konferenční den
od 8:30 prezentace účastníků
9:30 - 12:30 vyžádané příspěvky
- pozvaní přednášející: prof. J. Fanta, prof. J. Jeník, doc. J. Hruška, doc. A. Buček
12:30 výroční plenární shromáždění CZ-IALE
13:00 ukončení voleb nového hlavního výboru CZ-IALE
14:00 - 18:00 vyžádané příspěvky
18:00 - 19:00 poster session a diskuze

Pátek 20. ledna 2012
9:00 – 12:00 & 13:00 – 17:00 referáty v tematických blocích, diskuze
Podrobný program prvního konferenčního dne bude uveden v průběhu listopadu,
detaily druhého konferenčního dne budou připraveny v 1. lednovém týdnu.
Důležité termíny
do 31.12. 2011 - termín odeslání přihlášek (on-line)
do 31.12. 2011 - zaslání abstraktu (pokyny zde)
do 1.3. 2012 - odevzdání vybraných příspěvků v angličtině do redakce časopisu Journal of
Landscape Ecology

Kalendář akcí
9.-10.11.2011 - 20. konference GIS ESRI v ČR. Více informací zde.
19.-20.1.2012 – Výroční konference CZ-IALE – GEO/BIO Diverzita – Management
chráněných území. PřF UK v Praze, Albertov 6. Více informací zde.
11-12 May 2012 - The 4th INTERNATIONAL SYMPOSIUM of GEOGRAPHY ”Landscapes:
perception, knowledge, awareness and action” - Bucharest-Sarata Monteoru, Romania.
More information on geosymposium_landscapes@yahoo.com.
8.-10.8.2012 - 15th International Conference of Historical Geographers, Prague, Czech
Republic. More information could be found on http://www.ichg2012.cz
28.8. - 1.9.2012 - 3rd European Congress of Conservation Biology, Glasgow, Scotland. More
information on www.eccb2012.org
3.-5.9.2012 – Hedgerow Futures Conference. Staffordshire University, Stoke-on-Trent
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