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Výroční zpráva o činnosti CZ-IALE v roce 2012 

 
Od 19.1. 2012 působí hlavní výbor CZ-IALE v novém složení:  
Předseda:  Zdeněk Lipský 
Místopředseda:  Ivo Machar 
Tajemník:   Zbyněk Ulčák 
Hospodář:   Linda Drobilová 
Další členové:   Antonín Buček  
                        Dušan Romportl 
                        Jan Skaloš 
 
Revizní komise:  Barbora Tobolová 
                           Hana Rambousková 
                           Jaroslav Vojta    
 
          
1. V roce 2012 CZ-IALE pořádala nebo spolupořádala celkem 3 vědecké konference: 
 

 Výroční konference CZ-IALE Geo/Bio diverzita – Management chráněných 
území, PřF UK Praha, 19.-20.1.2012, 89 účastníků, z toho cca 30 aktivních 
referujících   

 
 Venkovská krajina 2012 – jubilejní 10. ročník konference pořádané ve spolupráci 

se ZO ČSOP Veronica/Centrum Veronica Hostětín a Univerzitou Palackého Olomouc, 
Hostětín, 18.-20. května 2011,  80 účastníků, z toho 48 aktivních 

 
 ÚSES – zelená páteř krajiny 2012 – 11. ročník konference ve spolupráci s MŽP a 

AGERIS s r.o., MENDELU, AOPK a UP Olomouc, Brno, 6.-7.9. 2012, cca 90 účastníků, 
24 aktivních 

 
 
 

Ročník 14  1/2013 



Z výše uvedených akcí byly vydány 3 publikace sborníkového typu: 
 

 Romportl, D., Chuman, T. (eds.): GEO/BIO DIVERZITA: Management chráněných 
území. Sborník abstraktů a příspěvků z výroční konference CZ-IALE 2012. 
Přírodovědecká fakulta UK v Praze, 2012, 47 s. (24 abstraktů)  

 

 Petrová, A., Machar, I. (eds): ÚSES – zelená páteř krajiny. Ekologické sítě 
v krajině. Sborník z 11.ročníku semináře, Brno, 13-14.září 2011, 78 s. (9 příspěvků) 

 

 Drobilová, L. (ed.): Venkovská krajina 2012. Sborník z 10.ročníku mezinárodní 
mezioborové konference, Hostětín, Bílé Karpaty, 18-20. května 2012, 246 s. (32 
příspěvků) 

 

2. Ve dnech 28. – 30.9. 2012 uspořádala CZ-IALE z inicativy Jana Skaloše Krajinářskou 
dílnu 2012 v Bečově nad Teplou s tématem Sudety.  

3. V Brně pokračovaly diskuse a semináře u kulatého stolu na téma Přírodní 
infrastruktura – ÚSES. Tento cyklus diskusí začal v roce 2010 a od té doby kontinuálně 
pokračuje jako výměna aktuálních informací o rozmanitých aspektech tvorby územních 
systémů ekologické stability. Diskuse pořádá Pracovní skupina pro plánování krajiny CZ-IALE 
ve spolupráci s Regionálním sdružením ČSOP Brno a Ekologickým institutem Veronica.  
 
4. Byla vydána 3 čísla vědeckého časopisu Journal of Landscape Ecology. Jednotlivá čísla 
a články jsou k dispozici v tištěné i elektronické podobě. Po projednání ve výboru CZ-IALE 
byla v roce 2012 podepsána smlouva se společností Versita, od které si slibujeme další kroky 
ke zkvalitnění časopisu a jeho indexaci v mezinárodních databázích.  
V červenci 2012 byla uzavřena smlouva s Národní knihovnou ČR o archivaci webových 
stránek JLE. 
V dubnu 2013 byla podána přihláška k zařazení časopisu Journal of Landscape Ecology na 
seznam bodovaných odborných periodik nově vytvářeného seznamu Rady vlády pro vědu a 
výzkum na období let 2013-2015. 
Další informace o vydávání časopisu podá jeho výkonný redaktor Petr Maděra. 
 
5. Byla vydána 3 čísla členského zpravodaje Bulletinu CZ-IALE. Bulletin obsahuje 
informace o činnosti CZ-IALE a kalendář akcí, souvisejících s ekologií krajiny. 
Výbor CZ-IALE na svém jednání v Hostětíně 18.5. 2012 rozhodl o zavedení nové rubriky 
v bulletinu věnované novým významným publikacím z oboru. Nově byla také připomenuta 
kulatá životní výročí významných osobností a zakladatelů CZ-IALE Pavla Kováře a Antonína 
Bučka. Nepodařilo se však zapojit zejména mladé členy CZ-IALE do aktivní autorské a 
editorské spolupráce na přípravě a vydávání bulletinu. Tento úkol trvá i nadále v roce 2013. 
Bulletin je vydáván pouze v elektronické podobě a elektronicky je také rozesílán všem 
členům CZ-IALE na jejich e-mailové adresy.    
 
6. Uspořádání konferencí, vydání sborníků i časopisu bylo v roce 2012 podpořeno dotací 
Rady vědeckých společností ve výši 103 tis. Kč. 
 
7. Předseda výboru CZ-IALE se zúčastnil jednání RVS (Rady vědeckých společností) AV ČR 
na podzim 2012 v Praze.  Na RVS bylo podáno podrobné vyúčtování činnosti CZ-IALE za rok 
2012 a výroční zpráva, která je k dispozici na webové aplikaci RVS AV ČR.  
 
 



Počátkem roku 2013 byla podána na RVS AV ČR žádost o dotaci na činnost na r. 2013. 
18.3.2013 AV ČR rozhodla o přidělení dotace na podporu vydávání vědeckého časopisu a 
pořádání vědeckých konferencí na rok 2013 ve výši 100 000,- Kč.   
 
8. Hlavní výbor CZ-IALE na svém jednání v Hostětíně 18.5.2012 schválil: 
        - změny v redakční radě JLE 
        - přijetí 2 nových členů CZ-IALE 
        - plán akcí na rok 2012 
        - uspořádání výroční konference CZ-IALE 2013 (její termín, místo konání a zaměření 
          se v dalším průběhu operativně měnily podle možností hlavního organizátora Ivo 
          Machara) 
 
9. Různé: 
Hlavní výbor CZ-IALE rozhodl o napsání dopisu ministrovi životního prostředí ČR 
Tomáši Chalupovi, v němž jsme ho seznámili se závěry výroční konference CZ-IALE 2012 
a nabídli náš zájem a pomoc CZ-IALE při řešení aktuálních problémů kolem NP Šumava. 
Následně jsme obdrželi zdvořilostní odpověď p. ministra. Za pomoc při přípravě dopisu děkuji 
zejména Pavlu Kovářovi. 
Předseda hlavního výboru CZ-IALE obdržel osobní pozvání na mezinárodní krajinně 
ekologické symposium na Slovensku (Smolenice 24.-27.9.2012), kde se zúčastnil jako 
člen vědeckého výboru a ve vyžádaném příspěvku innformoval o činnosti CZ-IALE. 
Jan Skaloš informoval o poslední proběhlé Krajinářské dílně 2012 a o záměru uspořádat další 
krajinářskou dílnu cca po dvou letech a tentokrát v zimních podmínkách (zima 2014/2015).  
 
10. Poděkování 
    - aktivním členům hlavního výboru 
    - Ivoši Macharovi za grantovou a organizační podporu pořádání konferencí a vydávání  
      sborníků 
    - Petru Maděrovi a Pavlu Kovářovi jako dvěma hlavním tahounům vydávání JLE,  
      dále všem autorům a recenzentům JLE 
    - Zbyňku Ulčákovi za vedení agendy tajemníka a organizační práci spojenou s členskými  
      příspěvky 
    - Dušanu Romportlovi za významnou pomoc při vydávání Bulletinu CZ-IALE a  
      správu webových stránek CZ-IALE 
 
   V Brně, 2.5.2013 
 
 
       Doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc. 
                             předseda CZ-IALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zápis z výročního plenárního shromáždění CZ-IALE v Brně 2.5.2013 

 

Ve čtvrtek 2. května 2013 v 17 hodin se v Brně v hotelu Santon při příležitosti konference 
“Rekreace a ochrana přírody” se konalo 13. výroční plenární shromáždění CZ-IALE s tímto 
programem: 
 
1. Schválení výroční zprávy hlavního výboru o činnosti CZ-IALE v roce 2012 
2. Zpráva o hospodaření CZ-IALE v roce 2012 a Zpráva revizní komise  
3. Členská základna CZ-IALE  
4. Stav vydávání vědeckého časopisu Journal of Landscape Ecology 
5. Plán aktivit CZ-IALE v roce 2012 
6. Různé 
 
Ad 1) Schválení výroční zprávy hlavního výboru o činnosti CZ-IALE v roce 2012 
 
Výroční zprávu o činnosti CZ-IALE přednesl předseda hlavního výboru Z. Lipský. Zdůraznil 
význam pořádání vědeckých konferencí a vydávání odborných publikací, které jsou 
podmínkou dotace činnosti CZ-IALE ze strany Rady vědeckých společností AV ČR. V diskusi 
upozornil A. Buček na stále se snižující podporu činnosti vědeckých společností ze strany 
státu, na což by bylo dobré reagovat dopisem.  
Výroční zpráva o činnosti CZ-IALE byla přítomnými členy schválena. 
 
Usnesení: 
Výroční shromáždění schvaluje přednesenou zprávu o činnosti. 
 
Ad 2) Zpráva o hospodaření v roce 2012 a Zpráva revizní komise 
 
Petr Maděra z pověření hospodáře L. Drobilové přednesl zprávu o výsledcích hospodaření. 
Počáteční stav peněžních prostředků na účtu byl k 1.1.2012 525.154,88  Kč a v hotovosti na 
pokladně bylo 21.525,30 Kč. Konečný stav účtu k 31.12.2012 činil 505 589,65 Kč a konečný 
stav pokladny 1781,30 Kč.  
 
Výsledek hospodaření je záporný -33 137,23 Kč. 
Celkové výnosy (příjmy) činily 281 059, 24 Kč, z toho 103 tis. Kč dotace Rady vědeckých 
společností, 87 417 Kč vložné na konference a 32 819,64 členské příspěvky.  
Celkové náklady činily 314 196,47 Kč, z toho největší část, přes 200 tis. Kč připadá na tisky 
sborníků, Journal of Landscape Ecology a poplatky společnosti Versita zpětně až do roku 
2008. 
Je předpoklad, že po uhrazení závazků společnosti Versita by se hospodaření CZ-IALE v roce 
2013 mělo dostat do kladných čísel. 
    
Protože na výroční schůzi nebyli přítomni členové revizní komise a nebyla ani k dispozici 
výroční zpráva revizní komise, plenární shromáždění ji podle stanov CZ-IALE nemohlo 
schválit.  
   
Usnesení: 
Výroční shromáždění rozhodlo, že Výroční zpráva revizní komise bude zveřejněna v nejbližším 
čísle 1/2013 Bulletinu CZ-IALE a schválena hlasováním per rollam. 
 
 
 
 



Ad 3) Členská základna 
V roce 2012 jsme přijali přihlášku s pořadovým číslem 178. Z tohoto počtu máme 5 čestných  
členů. Existuje ale řada chronických neplatičů, celkem evidujeme 113 členů, kteří zaplatili  
alespoň v roce 2009, z toho za rok 2010 ještě nezaplatili 4 členové, za rok 2011: 15 členů a 
za rok 2012 nezaplatilo 40 členů. 
Dlužné příspěvky je možno zaplatit v hotovosti na této konferenci, nebo dále převodem na 
účet IALE - 201097021/0300, s uvedením členského čísla jako variabilního čísla. 
Výše členských příspěvků na rok 2013 se nemění: 
Domácí členství v CZ-IALE 400,- Kč ročně (200,- Kč studenti, 150,- Kč důchodci); jeho 
zaplacení znamená, že osoba je v daném roce členem pouze České společnosti pro ekologii  
krajiny (CZ-IALE). 
Mezinárodní členství 800,- Kč ročně (400,- Kč studenti a důchodci); jeho zaplacení obsahuje  
kromě členství v CZ-IALE i členství ve světové organizaci IALE a jako bonus předplatné  
ročníku JLE. 
 
Ad 4) Journal of Landscape Ecology 
V loňském roce došlo k několika zásadním změnám v životě časopisu. Byla podepsána 
smlouva s Versitou o vydávání časopisu v elektronické podobě jako open formát, což by mělo 
pomoci časopisu k vyšší citovanosti a indexaci ve světově uznávaných databázích a současně 
k vyššímu zájmu o publikování v časopise. Dále byla zprovozněna redakční aplikace, která 
redakční radě i autorům zjednodušuje celý proces od zaslání rukopisu až po jeho uveřejnění 
a v neposlední řadě byly uveřejněny nové webové stránky časopisu 
(www.journaloflandscapeecology.cz). 
Od roku 2010 držíme trend tří čísel do roka, takže i v roce 2012 vyšla tři čísla. V současné 
době se připravuje číslo 1/2013. Opětovně jsme podali přihlášku na seznam časopisů RVV, 
protože dosud platný seznam skončil v roce 2012 a v letošním roce vznikne nový seznam 
uznávaných bodovaných časopisů.  
Od loňského roku nastupujeme nový trend, jedno ze tří čísel bude monotematické s guest 
editorem. Tato praxe se osvědčila u čísla 2/2012 (guest editoři Lapka a Vávra), články patří 
k nejvíce stahovaným na Versitě. V letošním roce to bude číslo o výzkumu na Sokotře (editor 
Maděra) a v roce 2014 (editor L.Whittaker, vybrané články na téma mediterán z evropského 
kongresu IALE). 
To co časopis nejvíce postrádá jsou kvalitní články nejenom od renomovaných vědců a 
ochotné a kvalitní recenzenty. To s čím může pomoci každý člen IALE je dále citovanost 
článků z časopisu na WoS a SCOPUS. Důrazně žádáme všechny členy IALE, když budou psát 
článek do časopisu indexovaného na WoS či na SCOPUS, aby citovali co největší počet článků 
z našeho časopisu. Jedině tak dosáhneme kvality nutné pro indexaci časopisu na SCOPUS a 
posléze WoS, což bude mít dalekosáhlý pozitivní vliv pro krajinnou ekologii v ČR. 
Ekonomicky časopis kupodivu nemá větší problémy, sečteme-li všechny náklady (tisk, 
jazykové korektury, poštovné, vedení webu a redakční aplikace, poplatky Versitě a 
postavíme-li proti nim výnosy (předplatné, publikační poplatky, reklamy), tak jsme ročně asi 
40-50 tis. v mínusu, což pokrýváme dotací RVV. Přesto by bylo přínosné, kdyby bylo více 
abonentů, zejména vědeckých knihoven ústavů, což je další záležitost, se kterou mohou 
pomoci všichni členové IALE. 
Časopis stále postrádá dostatek kvalitních článků nejenom od renomovaných vědců a 
ochotné a kvalitní recenzenty. To, s čím může pomoci každý člen IALE, je dále citovanost 
článků z časopisu na WoS a SCOPUS. Žádáme všechny členy IALE, když budou psát článek 
do časopisu indexovaného na WoS či na SCOPUS, aby citovali co největší počet článků 
z našeho časopisu. Jedině tak dosáhneme kvality nutné pro indexaci časopisu na SCOPUS a 
posléze WoS, což bude mít pozitivní vliv pro rozvoj krajinné ekologie v ČR. 
 
Ad 5) Plán činnosti pro rok 2013 

http://www.journaloflandscapeecology.cz)/


2.5.2013 – výroční plenární shromáždění CZ-IALE v Brně (spojené s konferencí Rekreace a 
ochrana přírody, 1.-3.5.2013, konané za spolupořadatelství CZ-IALE, gar. Machar) 
17.-19.5.2013– konference Venkovská krajina 2013, Hostětín (gar. Maděra) 
Září 2023 – konference ÚSES zelená páteř krajiny, Brno (gar. Buček, Maděra) 
10.-12.10.2013 – konference Říční krajina, Olomouc (spolupořadatelství CZ-IALE, za CZ-IALE 
nominován do vědecko-organizačního výboru Vilém Pechanec) 
www stránky IALE (gar. Romportl) 
Journal of Landscape Ecology – pokračování vydávání 
Bulletin CZ-IALE – omlazení vydavatelského kolektivu  
Podání žádosti o podporu na  RVS 
Příprava výroční konference CZ-IALE spojené s plenárním shromážděním na počátku roku 
2014 (gar. Lipský ve spolupráci s hlavním výborem) 
 
 

Zpráva kontrolní komise CZ-IALE 

 
Komise ve složení Bára Tobolová a Jaroslav Vojta ukončila kontrolu účetnictví CZ-IALE za rok 
2012 dne 21.5.2013. Komise měla k dispozici kompletní účetnictví včetně výpisů z účtu, 
daňových a pokladních dokladů a účetní uzávěrky. Na základě těchto dokladů komise 
konstatuje, že neshledala žádných závad a všechny prostředky se zdají výt účelně 
vynaloženy. 
 

Barbora Tobolová & Jaroslav Vojta 
 

 

Životní jubileum doc. Zdeňka Lipského 

 
V nejhezčím měsíci roku slaví šedesátiny současný předseda České společnosti pro krajinnou 
ekologii (CZ-IALE) Zdeněk Lipský. Světlo světa spatřil 18.5.1953 v Hustopečích, jednom 
z vinařských center žírného kraje. S ohledem na to, že jižní Morava dovede oslavovat, jeho 
narození bylo „zalito“ moravským vínem silně neb se spojilo s jinými význačnými mezníky 
historie – došlo k němu krátce poté, co se odebrali do věčných lovišť vůdčí Komančové té 
doby, Gottwald a Stalin. Zdeněk ovšem nepobyl v oblastech dolních déle než pár měsíců a na 
zbytek života přesídlil do poloh horních, tedy do Kutné Hory (ani v Praze, ani např. v Kostelci 
nad Černými lesy, kde pracoval, ho nikdo neudržel coby usedlíka, celý život za prací dojížděl 
a mám pocit, že mu to dodnes činí jisté potěšení).  

V Kutné Hoře absolvoval též gymnázium resp. tehdy ještě tříletou Střední všeobecně 
vzdělávací školu (SVVŠ). Po maturitě vystudoval  fyzickou geografii na PřF UK v Praze, a to s 
vyznamenáním (červený diplom z r. 1977), diplomovou práci v oboru geomorfologie 
zpracoval pod vedením dr. J. Votýpky. Vojenské služby si „užil“ v nejvýchodnější 
československé posádce v Humenném, takže intimně také mohl poznat pohoří Vihorlat. Poté 
se vrátil na fakultu k ročnímu studijnímu pobytu určenému k vypracování rigorózní práce 
Geomorfologie Říčanska (vedoucí prof. V. Král). Bez rudé stranické knížky však nepřipadalo 
v úvahu zůstat nadále na katedře (na fakultě), v pracovním poměru ani nebylo možno 
pomýšlet tu na vědeckou aspiranturu, proto přijal nabízené místo v tehdejším Výzkumném 
ústavu pro zúrodnění zemědělských půd (VÚZZP), kde pod vedením dr. Facka působil 
v letech 1979-1982 (na detašovaném pracovišti - na zámečku v Tupadlech u Mělníka). 
Pověřen byl rozvojem tehdy nového směru, o němž se dosud málo vědělo – aplikace metod 
DPZ v zemědělství, především v pedologii; tomuto tématu se také věnují Zdeňkovy první 
vědecké publikace, publikované společně s dr. Šefrnou a dr. Tomáškem.  



Nemožnost pokračovat v dosavadní výzkumné činnosti kvůli koncepčním změnám v zaměření 
VÚZZP byla příčinou, že v r. 1983 odešel do Vojenského zeměpisného ústavu v Praze, kde 
působil necelé čtyři roky (1983-1986). Podle svých vlastních slov to s odstupem času hodnotí 
jako krok stranou, leč přesto dobrou životní zkušenost, která mu umožnila poznání, že tudy 
jeho cesta dál nevede. V této době, kdy nemohl publikovat výsledky své odborné práce (ve 
vojenské instituci bylo téměř vše v režimu utajení), začal psát populárně-naučné cestopisné a 
přírodovědné články do časopisů a denního tisku – celkem jich od té doby uveřejnil více než 
stovku. V tom čase se i v České republice už rozvíjel ekologický výzkum krajiny a 
propagovala  ekologická výchova - jedním z  pracovišť tohoto směru byl Ústav aplikované 
ekologie a ekotechniky VŠZ v Kostelci nad Černými lesy, kam Zdeněk nastoupil 1.1.1987. Rád 
vzpomíná na  příjemné prostředí kosteleckého zámku, kde posléze strávil dalších patnáct let.  
Hodnotí je jako „celkem úspěšné“. Našel tam svou parketu v novém a rychle se rozvíjejícím 
oboru ekologie krajiny, kde uplatnil geografickou erudici a košatý zájem o problematiku 
využívání a ochrany krajiny. Podílel se na zpracování ekoprogramu a řady dalších projektů.  
Pod vedením významné osobnosti dr. ing. Elišky Novákové mohl konečně po roce 1990, již 
bez politických tlaků, dokončit a obhájit disertační práci na téma historického vývoje kulturní 
krajiny. V kosteleckém ústavu začala také jeho pedagogická činnost v oblasti v ekologické 
výchovy, nejprve v řadě postgraduálních kurzů pro pracovníky z praxe. Po roce 1990, kdy 
byla obnovena lesnická fakulta na ČZU (dříve VŠZ) Praha, se kostelecký ústav stal její 
součástí a Zdeněk začal přednášet a rozvíjet tehdy nový předmět Krajinná ekologie v rámci 
oboru Krajinné inženýrství na ČZU v Praze. Současně přišla nabídka od tehdejšího vedoucího 
Katedry fyzické geografie doc .Votýpky, který sledoval kroky svého bývalého diplomanta a 
Zdeněk tuto možnost uvítal - v roce 1995 se rád vrátil na katedru a fakultu, kterou 
vystudoval. Také zde začal s přednáškami Krajinné ekologie na geografické sekci fakulty. 
Nejprve jenom na vedlejší úvazek, protože v Kostelci nad Č.l. byl tehdy vedoucím Ústavu 
aplikované ekologie lesnické fakulty (v letech 1995-2002) a na ČZU Praha předsedou 
oborové rady doktorského studia Aplikovaná a krajinná ekologie. V roce 2001 se habilitoval 
v oboru Ekologie na ČZU v Praze (habilitační práce: Vývoj české kulturní krajiny). Vedoucí 
funkce s nezbytnou administrativní zátěží ho však neuspokojovala, proto se v r. 2002 vzdal 
vedení ústavu a přešel na plný úvazek na Katedru fyzické geografie a geoekologie PřF UK, 
kde působí dodnes. Přednáší základní předmět Krajinná ekologie, dále Aplikovanou krajinnou 
ekologii, Ochranu přírody a krajiny, Fyzickou geografii Slovenska. Vedl desítky diplomových a 
bakalářských prací a vychoval zatím 10 doktorandů (jak na PřF UK, tak na ČZU v Praze). Je 
předsedou oborové rady Fyzická geografie a geoekologie na PřF UK Praha a členem dalších 
oborových rad, vědeckých rad (Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem), také 
grantových oborových komisí. Ve svém vědeckovýzkumné činnosti se dlouhodobě zaměřuje 
na dva tematické okruhy: 1. Vývoj kulturní krajiny se zaměřením na současné změny ve 
využívání krajiny, 2. Problematiku typologie krajiny. V obou těchto zaměřeních vychoval 
četné následovníky, z nichž někteří se již habilitovali a dál úspěšně rozvíjejí obor ekologie 
krajiny na ČZU v Praze nebo na UJEP v Ústí nad Labem. Kromě desítek časopiseckých 
vědeckých článků si navzdory oficiálnímu bodovému hodnocení RVVI systémem obecně 
přezdívaným  „kafemlejnek“ považuje z poslední doby dvou obsáhlých monografií vydaných 
se spolupracovníky v nakladatelství Karolinum: Vývoj krajiny Novodvorska a Žehušicka 
(2011) a Současný stav a vize krajiny Novodvorska a Žehušicka (2013). Jejich 
prostřednictvím se regionálně ocitáme v krajině středních Čech a jmenovitě Kutnohorska, kde 
Zdeněk působí ve svém volném čase také v ekologické a ochranářské osvětě (organizuje 
tematicky zaměřené, hojně navštěvované vycházky s výkladem o přírodě a krajině). Že není 
krajina jako krajina dosvědčuje Zdeňkův vypěstovaný cit pro krajinný ráz a genius loci resp. 
niterná nápověda  typologa: kromě Kutnohorska je jeho další „krajinou srdce“ moravská 
strana Vysočiny v okolí Vírské přehrady.  

 



Přejme oslavenci neumdlévající krokoměr do dalších let na trasách vedoucích geografickým 
prostorem nejen tuzemska, ale i místy na glóbu pospojovanými konferencemi a zahraničními 
projekty, jichž se s obdivuhodnou výdrží účastní.               

Pavel Kovář 

 
 

Zpráva z konference GI_FORUM 2013 

 
V prvních červencových dnech se v Salzburgu konalo tradiční setkání geoinformatiků, 
kartografů a odborníků na dálkový průzkum Zěmě – GI_FORUM – Creating GISociety. Hlavní 
pořadatel konference, geoinformatická laboratoř Z_GIS při Univerzitě Salzburg zvolili jako 
hlavní téma letošního ročníku „Ecosystem, Habitat and Biodiversity Monitoring“. Otázkám 
mapování, monitorovaní  a sledování změn habitatů byl věnován celý jeden konferenční den, 
kdy byly prezentovány především výsledky dvou zásadních projektů 7.FP, které se na 
evropské úrovni zabývají sledováním prostředí v evropsky významných lokalit NATURA 2000. 
Prvním z projektů je MS – MONINA, do kterého je zapojeno několik desítek institucí napříč 
zeměmi EU (více informací na www.ms-monina.eu). Na něj pak navazuje další projekt BIO-
SOS (www.biosos.eu), který se věnuje vztahu struktury habitatů a druhovou diverzitou 
v rámci naturových lokalit. Příznačné je, že ani v jednom z projektů není zapojena jakákoli 
instituce z České republiky… 

Další symposia byla věnována geoinformatickým tématům, ovšem vždy v úzké vazbě 
na krajinně ekologické problémy (globální změny, datová podpora monitoringu, prostorové 
analýzy v krajinné ekologii atd.). Souběžně v prostorách probíhaly bloky zaměřené na výuku 
a popularizaci geoinformačních technologií (GIS_EDU,GIScience) a workshopy zaměřené na 
jednotlivé GI technologie. Každoroční setkání lze tedy doporučit všem zájemcům o využití 
geoinformačních nástrojů a metod nejen v krajinné ekologii. 

Dušan Romportl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ms-monina.eu/
http://www.biosos.eu/


Kalendář akcí 

08/2013 

 18.-23.8. 2013 - 11th INTECOL Congress, Ecology: Into the next 100 years, 
London, UK (http://www.intecol2013.org) 

 20.-24.8. 2013 - European Society for Environmental History's 2013 
Conference: "Circulating Natures: Water - Food - Energy", München, Germany 

09/2013 

 1.-5.9. 2013 - ClimTree 2013: International Conference on Climate Change 
and Tree Responses in Central European Forests., Zurich, Switzerland, 
www.climtree2013.org 

 4.-14.9. 2013 - ALTER-Net summer schools, , Peyresq, France, (http://www.alter-
net.info/about-alter-net/what-we-do/training-summer-school/summer-school) 

 5.-7.9. 2013 - EUGEO 2013 Congress, Rome, Italy, http://www.eugeo2013.com/ 
 9.-12.9.2013 - Changing European Landscapes. European IALE Conference 

2013, Manchester, UK (http://www.iale2013.eu) 
 12.-15.9. 2013 - Problems and perspectives of hilly-mountain areas, Ohrid, 

Macedonia, (http://ohrid2013.igeografija.mk) 
 16 -19 .9.2013 - The 20th International Conference on Environmental 

Indicators - Indicators in Environmental Monitoring: Standardization, Assessment 
and Policy. Trier University, Campus II, Trier, Germany. Více informací zde: 
www.icei2013.com 

 24.-26.9. 2013 - 2nd BiodiversityKnowledge conference., Berlin, Germany  
 (http://www.biodiversityknowledge.eu/index.php?option=com_content&view=article

&id=76&Itemid=240) 
 25-27.9.2013 - Spa-ce.net Conference 2013, 10th Network Conference - The Role 

and Future of Spatial Planning in Central, Eastern and South Eastern Europe, Dresden 
(Germany)  

 26.-28.9. 2013 -  Biogeography of the Carpathians: Evolution of Biodiversity 
in a Spatiotemporal Context., Krakow, Poland (http://bio.botany.pl/carpathians-
biogeography/) 

 29.9. - 3.10. 2013 - Open Landscapes 2013 - Ecology, Management and 
Nature Conservation., Hildesheim, Germany, (http://www.open-
landscapes2013.de/) 
 

10/2013 

 4.-10.10. 2013 - The 10th World Wilderness Congress, Salamanca, Spain 
(http://wild10.org) 

 7.– 10.10. 2013 - Ecosystem services – science, policy and practice. 
Smolenice, Slovakia (e-mail: directorile@savba.sk)  

 10.-11.10. 2013 - Multicultural Landscapes. Kassel, Germany 
 (http://cms.uni-kassel.de/asl/fb/fgs/fgsl/lpn/multicultural-landscapes.html) 
 10.-12.10. 2013 - 9. ročník konference Říční krajina, ÚP Olomouc. Více informací zde. 
 16.-18.10. 2013 - IENE Scientific Workshop "Transportation Infrastructure and 

Wildlife Corridors - learning from experience"; Luhačovice,CZ. More info here. 

http://www.wsl.ch/climtree2013/index_EN
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http://www.biodiversityknowledge.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=240
http://www.biodiversityknowledge.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=240
http://bio.botany.pl/carpathians-biogeography/
http://bio.botany.pl/carpathians-biogeography/
http://www.open-landscapes2013.de/
http://www.open-landscapes2013.de/
http://wild10.org/
mailto:directorile@savba.sk
http://cms.uni-kassel.de/asl/fb/fgs/fgsl/lpn/multicultural-landscapes.html
http://www.koaliceproreky.cz/ricni-krajina/
http://www.iene.info/dok/IENE2013_CZ_first_announcement.pdf


 18.-20. 10. 2013 - 4. konference České společnosti pro ekologii "Ekologie 
2013", Brno. Více informací zde. 

11/2013 

 13.-14.11. 2013 - Konference GIS ESRI v ČR, Praha. Více informací zde. 
 14.-15.11. 2013 - Shrinking Cities I Expanding Landscapes. Edinburgh, United 

Kingdom (http://expandinglandscapes.wordpress.com/) 

 
2014 
 

 19.-21.3. 2014 - Land Transformations: Between Global Challenges and Local 
Realities., Berlin, Germany (http://www.glp-osm2014.org/) 

 

 8.-12.9. 2014 - Unraveling the Logics of Landscape - 26th session of The 
Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape., 
Gothenburg and Mariestad, Sweden (www.pecsrl2014.com) 
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