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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)

Výroční zpráva hlavního výboru o činnosti CZ-IALE v roce 2014
1. V roce 2014 CZ-IALE pořádala nebo spolupořádala celkem 3 vědecké konference:
 Výroční konference CZ-IALE GEOBIO 2014 „Současné změny ve využívání a struktuře
krajiny“, 30.1.2014 na PřF UK v Praze
 Venkovská krajina 2014: 12. ročník mezioborové konference pořádané ve spolupráci
se ZO ČSOP Veronica, 23.-25. 5. 2014 v Centru Veronica v Hostětíně v Bílých
Karpatech
 ÚSES – zelená páteř krajiny 2014: 13. ročník tradiční konference ve spolupráci s MŽP
a AGERIS s r.o., 3.-5.9. 2014 na lesnické fakultě MENDELU v Brně
Z těchto konferencí byly vydány celkem 2 publikace sborníkového typu a sborník abstraktů.
2. 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 pokračuje jako výměna
aktuálních informací o nejrůznějších 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.
3. Byla vydána 3 čísla vědeckého časopisu Journal of Landscape Ecology. Jednotlivá čísla a
články jsou k dispozici v tištěné i elektronické podobě.
Časopis byl na naši důraznou žádost opětovně zařazen do aktualizovaného seznamu
bodovaných odborných periodik Rady vlády pro vědu a výzkum. V lednu 2015 byla znovu
podána žádost o zařazení JLE do databáze SCOPUS.
4. Byla vydána 3 čísla členského zpravodaje Bulletin CZ-IALE. Bulletin obsahuje informace o
činnosti CZ-IALE a kalendář akcí, souvisejících s ekologií krajiny.
Od r. 2012 je zavedená rubrika věnovaná novým významným publikacím z oboru.
Nepodařilo se však zapojit zejména mladší členy CZ-IALE do aktivní autorské a editorské

spolupráce na přípravě a vydávání bulletinu. Tento úkol trvá i nadále v roce 2015. Bulletin je
vydáván pouze v elektronické podobě a elektronicky je také rozesílán všem členům CZ-IALE
na jejich e-mailové adresy.
5. Počátkem roku 2014 byla podána na RVS (Rada vědeckých společností) AV ČR žádost o
dotaci na činnost na r. 2014. Předsednictvo RVS následně rozhodlo o přidělení dotace na
podporu vydávání vědeckého časopisu a pořádání vědeckých konferencí na rok 2014 ve výši
105 000,- Kč.
Na rok 2015 bylo zažádáno o dotaci ve výši 117 tis. Kč. 4. února 2015 jsme dostali
oznámení, že žádosti v této výši nelze vyhovět. Proto byla 5.2.2015 podána nová žádost o
dotaci ve výši 107 tis. Kč, o níž bude znovu rozhodovat předsednictvo RVS.
V lednu 2015 bylo na RVS podáno podrobné vyúčtování činnosti CZ-IALE za rok 2014,
vyúčtování dotace a výroční zpráva, která je k dispozici na webové aplikaci RVS AV ČR. Ve
zprávě je vykázáno celkem 12 organizačních a publikačních aktivit, které jsou předmětem
dotace.
6. Členská základna
K 31.1.2015 jsme přijali přihlášku s pořadovým číslem 190, číslování je průběžné od počátku
existence CZ-IALE. Současný stav členské základny činí 106 členů, z toho 5 čestných členů. Od
1.1.2014 do 31.1.2015 jsme přijali 7 přihlášek k členství. Existuje ovšem řada neplatičů,
celkem evidujeme 32 členů, kteří dosud nezaplatili příspěvky za rok 2014, řada z nich dluží i
za roky předchozí.
Dlužné příspěvky je možno zaplatit v hotovosti na této konferenci, nebo dále převodem na
účet IALE - 201097021/0300, s uvedením členského čísla jako variabilního symbolu.
Výše členských příspěvků na rok 2015 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.
Mezinárodní členství mělo v roce 2014 zaplaceno 28 našich členů.
7. Hlavní výbor CZ-IALE v r. 2014 projednal a schválil:
- přijetí nových členů CZ-IALE
- plán akcí na rok 2014
- uspořádání výroční konference CZ-IALE počátkem roku 2015 v Brně
- uspořádání Krajinářské dílny, tentokrát předběžně v zimním období 2014/15
- podporu aktivní účasti doktorandů na vybraných akcích CZ-IALE
- návrh čestného členství prof. Josefa Fanty a Doc. Jana Votýpky
- dopis představitelům vlády České republiky s apelem na implementaci Evropské úmluvy o
krajině (viz Bulletin CZ-IALE č. 2/2014)
8. Různé:
Předseda CZ-IALE se na pozvání organizátorů zúčastnil slavnostního semináře, pořádaného
1.12.2014 na zámku Smolenice (SK) u příležitosti 50. výročí založení Ústavu krajinnej ekológie

SAV a 20. výročí založení Katedry ekológie a environmentalistiky UKF Nitra. Při této
příležitosti předal jménem CZ-IALE oběma institucím blahopřání k jejich výročí a převzal
pamětní list Ústavu krajinnej ekológie SAV jako ocenění dlouholeté spolupráce.
Poděkování
- aktivním členům hlavního výboru
- všem kteří se podíleli na organizování akcí v roce 2014 a na vydávání sborníků z nich,
jmenovitě
o Petru Maděrovi a Pavlu Kovářovi jako dvěma hlavním tahounům vydávání JLE,
dále všem autorům a recenzentům JLE
o A. Bučkovi za organizování diskusních seminářů u kulatého stolu v Brně na
téma ÚSES – Přírodní infrastruktura
o Lindě Černušákové zejména za organizaci pravidelné interdisciplinární
konference Venkovská krajina
o Zbyňku Ulčákovi za vedení agendy tajemníka a celoroční organizační práci
spojenou s členskými příspěvky
o Dušanu Romportlovi za významnou pomoc při vydávání Bulletinu CZ-IALE a za
správu webových stránek CZ-IALE
V Praze, 29.1.2015
Doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc.
předseda CZ-IALE

Zpráva z výročního plenárního shromáždění CZ-IALE 6.2.2015
V pátek 6.2.2015 proběhlo v Brně výroční plenární shromáždění CZ-IALE, svolané při
příležitosti výroční konference CZ-IALE, s tímto programem:
1. Přednesení a schválení výroční zprávy hlavního výboru o činnosti CZ-IALE v roce 2014
2. Zpráva o hospodaření CZ-IALE v roce 2014 a Zpráva revizní komise
3. Informace o členské základně CZ-IALE
4. Představení a schválení nově navržených čestných členů CZ-IALE
5. Stav vydávání vědeckého časopisu Journal of Landscape Ecology
6. Plán aktivit CZ-IALE v roce 2015
7. Různé
Ad 1) Přednesení výroční zprávy hlavního výboru o činnosti CZ-IALE v roce 2014
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 (celé znění
Zprávy je uveřejněno výše).
Ad 2) Zpráva o hospodaření v roce 2014 a Zpráva revizní komise
Zprávu o hospodaření přednesl P. Maděra.
Počáteční stav peněžních prostředků:
na účtu 552 715,70 Kč Kč, v hotovosti v pokladně 2014,30 50 Kč.
Konečný stav:
na účtu 560 137,14 Kč, v pokladně 8740,30 Kč.

Výsledek hospodaření je kladný + 9146,57 Kč.
Celkové výnosy (příjmy) činily 491 499,54 Kč,
z toho 105 tis. Kč dotace Rady vědeckých společností, 35 500 Kč členské příspěvky.
Celkové náklady činily 482352,97 Kč,
z toho největší část připadá na tisky sborníků a časopisu Journal of Landscape Ecology.
Poznámka: Prezentované výsledky hospodaření jsou předběžné a mohou se v detailech
změnit.
Revizní komise ústy svého předsedy J. Vojty ve své zprávě konstatovala, že v účetnictví
nehledala žádné nesrovnalosti ani závady.
Ad 3) Členská základna CZ-IALE
viz bod 6. Výroční zprávy hlavního výboru CZ-IALE
Ad 4) Návrh čestného členství CZ-IALE
Plenární shromáždění bylo seznámeno s návrhem Hlavního výboru na udělení čestného
členství CZ-IALE Prof. Josefu Fantovi a Doc. Janu Votýpkovi. Návrh zdůvodnili a oba navržené
stručně představili A. Buček a Z. Lipský.
Plenární shromáždění hlasy všech přítomných jednomyslně schválilo Výroční zprávu
Hlavního výboru za rok 2014, Zprávu o hospodaření, Zprávu revizní komise a udělení
čestného členství CZ-IALE Prof. Josefu Fantovi a Doc. Janu Votýpkovi.

Ad 5) Vydávání časopisu Journal of Landscape Ecology
Se současným stavem vydávání seznámil přítomné výkonný redaktor Petr Maděra.
Daří se vydávat 3 čísla ročně, ale časopis má trvalý nedostatek rukopisů. Časopis je zařazen
na Seznamu vědeckých recenzovaných časopisů Rady vlády pro vědu a výzkum, byla podána
žádost o zařazení do mezinárodní databáze SCOPUS. Šéfredaktor P. Kovář provedl analýzu
citovanosti.
Díky vydávání časopisu nejenom v tištěné podobě, ale i v on-line verzi se
citovanost časopisu na WoS výrazně zvyšuje (desítky citací). Výrazně citovaná bývají speciální
čísla (dosud vyšla tři: Society and Environment. Changing Society? Guest editors Lapka,
Vávra, 2/2012; Socotra archipelago: landscape, nature and culture, editor Maděra, 3/2013 a
Mediterranean landscape, guest editor Whittaker, Schindler, 1/2014), čtvrté speciální číslo
nyní připravuje jako guest editor Z.Ulčák, páté by mělo vyjít z příspěvků z výroční
konference IALE v Brně. Pokud by některý člen IALE měl zájem jako Guest editor připravit na
nějaké ucelené téma speciální číslo, prosím zašlete vaši nabídku výkonnému redaktorovi
P.Maděrovi nebo šéfredaktorovi P.Kovářovi. Současně samozřejmě vyzýváme všechny členy
IALE jednak aby zvážili zaslání článku do časopisu, případně aby mezi svými kolegy, zejména
zahraničními, udělali časopisu reklamu.
Ad 6) Plán aktivit CZ-IALE na r. 2015:
- vydávání JLE (3 čísla)
- vydávání Bulletinu (3 čísla)
- konference Venkovská krajina 2015 (21.-24.5.2015)
- konference ÚSES v Brně v září 2015
- krajinářská dílna Nové Dvory – Kačina 24.-26.4.2015

Ad 7) Různé
Plenární shromáždění bylo stručně seznámeno se dvěma aktuálními problémy, které se týkají
odborné krajinně ekologické veřejnosti:
1. projednávání novely zákona o ochraně půdního fondu (viz dále)
2. stále oživovaný záměr na stavbu průplavu Dunaj-Odra-Labe

Vyjádření CZ-IALE k projednávání novely zákona na ochranu zemědělského
půdního fondu
Na plenárním shromáždění CZ-IALE 6.2.2015 byli přítomní seznámeni se Stanoviskem komise
životního prostředí AV ČR k novele zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, který byl
předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Projednávání má začít 10.
února 2015.
Hlavní výbor CZ-IALE se rozhodl podpořit Stanovisko komise životního prostředí a
ještě před zahájením projednávání adresovat dopis poslancům Poslanecké sněmovny. Dopis
byl odeslán všem poslancům den před projednáváním. Můžeme s uspokojením konstatovat,
že Poslanecká sněmovna zamítla pozměňovací návrhy Senátu a zákon o ochraně
zemědělského půdního fondu byl schválen v původním znění.

Dokumenty:
Stanovisko komise životního prostředí AV ČR a Vyjádření CZ-IALE k této problematice jsou
uveřejněny níže.
KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY
COMMITTEE FOR THE ENVIRONMENT
OF THE CZECH ACADEMY OF SCIENCES
Národní tř. 3, 117 20 Praha

Stanovisko KŽP AV ČR k novele
zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

Poslanci mají zanedlouho projednávat Senátem připomínkovaný návrh
novely zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
(ZPF). Současně vychází sborník ze seminářů komise pro životní prostředí AV ČR „Povodně a
sucho: krajina jako základ řešení“ (podpořeného MŽP a MZe), který v této souvislosti
obsahuje výsledky vědeckých studií, které je třeba při jednání vzít v úvahu.
Vláda ČR se ve svém programovém prohlášení zavázala k posílení ochrany kvalitní
orné půdy a půdního fondu. Předložila však novelu zákona, která snižuje poplatky za zábor

půdy, přitom ty představují jediný skutečně účinný ekonomický nástrojem na ochranu půdy.
Stávající výše poplatků za zábor půdy nestačí na motivaci developerů k vyššímu využití
starých průmyslových areálů (tzv. brownfields) či horší půdy namísto té kvalitní. V ekologicky
citlivých územích se již poplatek nemá násobit všemi koeficienty ekologických vah, ale pouze
jedním (nejvyšším) koeficientem. Poslanecká sněmovna výjimku rozšířila a Senát prosadil
další dramatický nárůst výjimek. Nižší poplatky za zábor půdy se mají platit pro veškeré
dálnice i silnice včetně souvisejících dopravních staveb nebo státem podporované
průmyslové stavby či výrobní haly a sklady zařazené do územního plánu obce či kraje
kdykoliv v minulosti i budoucnosti.
Víme, že půda je nenahraditelný přírodní zdroj, ke kterému musíme přistupovat tak,
aby zůstal zachován i pro další generace. Degradační procesy spustilo ekonomické vyvlastnění
zemědělských půd již v 50. letech minulého století, mezi něž patří velkoplošné využívání
zemědělských ploch, chemizace půd a půdních vod, nadměrná eroze a likvidace biologické
rozmanitosti. Bohužel změnu v této oblasti nepřinesly ani nové politické a hospodářské
podmínky po Listopadu 1989. Plné 2/3 rozlohy zemědělských půd jsou stále postiženy vodní
a větrnou erozí. Téměř polovina půd je utužena používáním těžké techniky. Retenční
schopnost krajiny pro vodu je podstatně snížena. Ročně v České republice ubude zhruba
5000 ha orné půdy.
Pro nakládání s půdou a krajinou neexistují dnes v ČR prakticky žádná závazná
pravidla. V důsledku toho její kvalita neustále klesá. Nepříznivou situaci dále zhoršuje
bezplánovitý výprodej zemědělských půd pro výstavbu překladových hal, příměstských sídlišť
apod., zatímco v obcích narůstá počet opuštěných průmyslových objektů. Východiskem je
politika územního plánování, která pojme kulturní krajinu jako prostor, při jehož využívání se
budou stejnou měrou respektovat ekologická, kulturní a ekonomická hlediska a zajistí se
jejich rovnováha. Odkazujeme na Stanovisko KŽP AV ČR z 16. 6. 2014 a na příspěvky ve
sborníku včetně předmluv šéfporadce premiéra a ministrů zemědělství a životního prostředí.
Účastníci seminářů opakovaně konstatovali, že kvůli neustále klesající kvalitě půdy
není česká krajina schopna absorbovat nadměrné dešťové srážky. Půda zbavená organické
hmoty nemůže vázat vodu, která by mohla být k dispozici pro plodiny v suchých obdobích.
Každoroční ztráty na přírodním kapitálu zemědělské půdy dosahují desítek miliard korun. Přestože
novela zákona o ochraně ZPF navrhuje řadu pozitivních opatření (např. rozšíření kompetencí
ČIŽP v oblasti ochrany kvality zemědělské půdy), senátní výjimky ruší smysl zákonné ochrany
půdy, a povedou k rozsáhlému nárůstu ničení kvalitní zemědělské půdy u nás a k možnému
budoucímu nedostatku potravin. Jsme přesvědčení, že s pozměňovacími návrhy Senátu by
měl být vysloven nesouhlas, protože takto přijatá novela o ochraně půdy by pak vlastně
neodpovídala svému názvu, tj. ochraně půdy.
Schváleno na schůzi KŽP AV ČR dne 27. ledna 2015
V Praze dne 27.1.2015

MUDr. Radim Šrám, DrSc.
předseda KŽP AV ČR

Vyjádření České společnosti pro ekologii krajiny (CZ-IALE) k pozměňovacím návrhům
Senátu ČR k novele zákona na ochranu zemědělského půdního fondu (ZPF)
Členové České společnosti pro ekologii krajiny se na své výroční konferenci a plenárním
shromáždění dne 6. února 2015 v Brně seznámili se stanoviskem Komise pro životní
prostředí (KŽP) Akademie věd České republiky, které kritizuje pozměňovací návrhy senátorů
k novele zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Na konferenci
zazněla řada příspěvků, které zdůrazňovaly jedinečnost naší krajiny, jejíž ochranu se podařilo
právně uzákonit v zákoně na ochranu přírody a krajiny např. v podobě ochrany krajinného
rázu. Řada dalších opatření vychází z Evropské úmluvy o krajině, kterou Česká republika
ratifikovala v roce 2004, ale nebyla dosud právně zakotvena v důležitých zákonech
s dopadem i mimo chráněná území. Chráněná území v naší krajině pokrývají pouze malou
část státního území a jedině zodpovědným přístupem k volné krajině jsme schopni zabránit
každoročním ztrátám na přírodním kapitálu zemědělské půdy a následně i zemědělské
produkci odolávající klimatickým změnám.
Návrh novely zákona přijatý v rámci druhého čtení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR
považujeme v ochraně krajiny a půdy za krok správným směrem, který je v souladu
s dlouhodobým názorem odborné veřejnosti. Pozměňovací návrhy senátorů na výjimky,
zvýhodňující zejména prosazování liniových staveb a zastavování volné krajiny skladovými
prostorami bez ohledu na krajinný ráz a kvalitní zemědělskou půdu, obsažené v usnesení
Senátu ze dne 14. ledna 2015, by otevřely cestu k další devastaci české krajiny a zastavování
cenných ploch zemědělské půdy a zákon by tak ztratil svůj smysl.
Česká společnost pro ekologii krajiny vyjadřuje svou podporu stanovisku Komise životního
prostředí AV ČR. Jsme přesvědčeni, že Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR by při
opětovném projednávání zákona měla vyjádřit zásadní nesouhlas s pozměňovacími návrhy
Senátu a podporovat původní verzi, která prošla Poslaneckou sněmovnou.
Doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc.
předseda Hlavního výboru CZ-IALE

Mezinárodní konference Coppice forests: past, present and future v Brně
Ve dnech 9. - 11.4 2015 se v Brně na Mendelově Universitě konala mezinárodní konference
„Coppice forests: past, present and future“ (Výmladkové lesy: minulost, současnost a
budoucnost). Konference se zabývala různými aspekty pařezení, tradičního způsobu
obhospodařování listnatých lesů, kdy se v krátkém cyklu 7 až 40 let stínají výmladky a
ponechaný pařez zmlazuje. Po staletí představovalo pro společnost pařezení důležitý zdroj
obživy a palivového dříví v listnatých lesích. Tyto lesní ekosystémy se na pařezení adaptovaly,
a pro zachování jejich biodiversity a ekosystémových funkcí je jeho obnova v určitých
místech žádoucí. Mezi témata konference patřily pěstění výmladkových lesů, regenerace,
vegetační ekologie a biodiversita, ekofyziologie, socio-ekonomické aspekty, produkční
možnosti a historie. Konferenci spolupořádaly projekty COPPICE (Výmladkové lesy jako
produkční a biologická alternativa budoucnosti, OPVK, www.coppice.eu) a LONGWOOD
(Dlouhodobá dynamika lesů ve střední Evropě: od odhadů k realistickému modelu, ERC,
www.longwood.cz). Zúčastněné instituce organizující konferenci byly Lesnická a dřevařská
fakulta Mendelovy University v Brně, Botanický ústav AV ČR, Centrum výzkumu globální
změny AV ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví. Konference
se zúčastnilo 130 vědců a zástupců ochrany přírody a lesnické praxe z 23 zemí (kromě
Evropských zemí byly zastoupeny například i Kanada, Irán, Japonsko, Jihoafrická republika a
Turecko). Jedním z hlavních témat byly možnosti obnovy pařezení z důvodu ochrany
biodiversity i jako lokálního zdroje biomasy pro výrobu bio-energie. Z přednesených
příspěvků vyplynulo, že pařezení představuje vhodnou alternativu zejména na méně
produkčních stanovištích a pro také pro účely ochrany biodiversity. Bohužel, jak se shodli
všichni účastníci, současný přístup správců lesa i legislativy není tomuto alternativnímu
způsobu obhospodařování lesa dosud příliš nakloněn, což může být způsobeno i
nedostatkem informací o nových poznatcích výzkumu. Dvoudenní jednání bylo doplněno
exkurzemi, na nichž byla účastníkům představena modelová území, na nichž probíhá výzkum
a experimentální obnova pařezení. Konference významně přispěla k výměně názorů a
navázání spolupráce mezi vědci z různých vědeckých oblastí, a účastníci se shodli, že
pařezení si zaslouží větší podporu lesníků a správců lesa i legislativy včetně diskuse o
smysluplné výměře a prostorové distribuci lesních porostů obhospodařovaných výmladků.
Vzhledem k zájmu odborné veřejnosti, který konference vyvolala, by bylo dobré na ni
v budoucnu navázat dalším obdobným setkáním jinde v Evropě.

Jana Müllerová

Krajinářská dílna 2015 - 1. cirkulář
Krajinářská dílna CZ_IALE, České společnosti pro krajinnou ekologii, se uskuteční od pátku do
neděle 24. - 26. 4. 2015 v prostoru Nové Dvory – okolí zámku Kačina. V území s rozsáhlými
krajinářskými úpravami kolem největší stavby českého empíru se koncentruje a překrývá
několik kategorií ochrany přírody, lesa a památek (Evropská lokalita NATURA 2000, nyní
vyhlášená jako přírodní památka, genofondová základna 4 druhů lesních dřevin, biocentrum
ÚSES, ochranné pásmo národní kulturní památky, krajinná památková zóna, významná
ornitologická a entomologická lokalita). Širší území je součástí krajinné památkové zóny
Žehušicko. Z překryvů a kompetencí různých resortů vznikají i konflikty při managementu,
revitalizaci, kácení a údržbě stromů.
Krajinářská dílna proběhne formou vstupních prezentací, terénních exkurzí a diskusí
nad problémy ochrany, managementu, péče o staré stromy, krajinný ráz apod. Dílna je
určena hlavně studentům a odborníkům v oborech, které se zabývají ochranou, plánováním
a využíváním krajiny z nejrůznějších pohledů. Cílem je ukázat a diskutovat různé názory a
přístupy k řešení na konkrétním území, s participací místní samosprávy, státní správy,
výzkumné sféry od přírodovědců přes krajináře po památkáře.
Program Krajinářské dílny:
Pátek 24.4.:
od 10:00 registrace účastníků
do 12:00 příjezd, ubytování
12:00-13:00 oběd
13-14:30 zahájení, vstupní informace a prezentace o zájmovém území
14:30-15:00 káva, čaj, příprava do terénu
15:00-18:00 výklad a diskuse v terénu (Nové Dvory a nejbližší okolí)
18:00-19:00 večeře
19:30-21:00 prezentace a diskuse poznatků
Sobota 25.4.:
7:30-8:30 snídaně
8:30-9:30 další informace o území, prezentace, diskuse
9:30-16:30 celodenní terén – obora a park Kačina, zámek Kačina
(individuální možnost prohlídky), oběd, Kamajka, Nový rybník
18:00-19:00 večeře, společenský večer (program bude upřesněn)
Neděle 26.4.:
8:00-9:00 snídaně
9:00-12:00 dopolední program v terénu (z navrhovaných variant se
uskuteční ta, na kterou bude více zájemců)
Varianta 1: Vrch Kaňk – dnes trochu zapomenuté bývalé výletní místo nad Kutnou Horou,
skrývající bohatou historii, od pravěkých sedimentů křídového moře, přes středověké
pozůstatky těžby stříbra, přes roli v komponované krajině Chotků, po nedávné ovocnářské
období. Dnes jsou k diskusi aktuální formy rekreačního využití (singltrek, rozhledna),
zachování rozpadajících se sadů a možný management celého prostoru (pastva ovcí,
vyřezávání křovin, management kriticky ohroženého druhu flory čistec německý), otázky

kontaminace (narušování povrchu starých hald a uvolňování arsenu). Možnost oběda ve
výborné restauraci Na Pašince (http://www.restauracepasinka.cz/).
Varianta 2: Město Kutná Hora - pěší procházka historickým jádrem Kutné Hory, zaměřená na
historii města, jeho obnovu a možnosti současného využití a managementu historických
prostor. Předpokládaná trasa: Morový sloup, Palackého náměstí, Havlíčkovo náměstí,
vyhlídka pod Vlašským dvorem, sv. Jakub, Ruthardkou k Hrádku, kolem Jezuitské koleje k
chrámu sv. Barbory (možnost návštěvy), přes nové zahrady za Jezuitskou kolejí a náměstí
Národního odboje ke Kamenné Kašně a Lierovou ulicí ke Kamennému domu. Možnost oběda
ve stylové staročeské restauraci Dačický (http://www.dacicky.com/).
po12:00 oběd a odjezd účastníků
Místo konání:
Zámecká restaurace v Nových Dvorech (registrace, jednání, ubytování)
Nové Dvory leží 4 km východně od Kutné Hory na silnici č. I/2 (Praha) – Kutná Hora –
Pardubice.
Ubytování:
V Nových Dvorech v Zámecké restauraci v dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím, cena za 2
noci od pátku do neděle 600,- Kč za osobu. CZ-IALE se rozhodla podpořit účast mladých
členů, studentů následujícím zvýhodněním:
Studenti prezenčního studia – členové CZ-IALE (bakalářského, magisterského a doktorského
studia) budou mít ubytování hrazené v plné výši.
Studenti prezenčního studia – nečlenové CZ-IALE budou mít hrazené ubytování ve výši 50%,
tj. 300,- Kč.
Ostatní členové CZ-IALE mohou v odůvodněných případech zažádat o slevu 50%.
Stravování:
Celodenní stravování přímo v místě (více možností) si každý hradí sám. Je možnost
objednání snídaní.
Doprava:
Doprava do místa konání individuální. Z nejbližší žel stanice Kutná Hora hl. nádraží (přímé
rychlíky z Prahy a Brna) je to do Nových Dvorů pouhých 30 minut pěšky (červená turistická
značka). Autobusová zastávka je v Nových Dvorech na náměstí přímo před zámkem. Pokud
dáte včas vědět, můžeme zajistit odvoz z nádraží.
Organizátoři a garanti Krajinářské dílny:
Doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc., Přírodovědecká fakulta UK Praha
(lipsky@natur.cuni.cz)
Ing. Markéta Flekalová, Ph.D., Zahradnická fakulta MENDELU, Lednice
(marketa.flekalova@centrum.cz)
PhDr. RNDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D., VÚKOZ Průhonice
santruckova@vukoz.cz)
Organizační pokyny:
Závazné přihlášky posílejte elektronicky do 15.4.2015 na výše uvedenou adresu organizátora
(lipsky@natur.cuni.cz; zdeneklip@email.cz).
Vložné ve výši 300,- Kč na pokrytí organizačních nákladů (materiály, drobné občerstvení,
společenský večer) zašlete bankovním převodem do 30.3.2015 na účet CZ-IALE, č. účtu
201097021/0300. Variabilní symbol 155. Aby bylo možné vaši platbu identifikovat, uveďte do
vzkazu příjemci své jméno a příjmení. Platba za ubytování bude vyřízena na místě v
hotovosti.

Kalendář akcí
5/2015





18.-22.5.2015 - AGROecological assessment and Functional-environmental
Optimization of Soils and TERrestrial ecosystems Moscow, Russian Federation
18.-22.5.2015 - CHeriScape III (Landscape / Heritage and Community). Oslo, Norway
(www.cheriscape.eu)
21. - 24.5. 2015 - mezinárodní mezioborová konference "Venkovská krajina 2015".
Hostětín. První cirkulář ke stažení zde.
27.-29.5.2015 - 17th International Symposium - Landscape and Landscape Ecology.
Nitra, Slovak Republic
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1. - 3.6.2015 - 10. Česko-polsko-slovenský seminář, Litomyšl. Více informací zde.
5. - 6.6.2014 - International Scientific Conference GEOBALCANICA 2015, Skopje,
Republic of Macedonia. More information on www.geobalcanica.org
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5. - 10.7.2015 - 9th IALE World Congress in Portland, Oregon, USA. More
information on congress site.
5.-10.7.2015 - 16th International Conference of Historical Geographers
London, the Royal Geographical Society (www.ichg2015.org)
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2. - 6..8. 2015 - ICCB: 27th International Congress for Conservation Biology & 4th
European Congress for Conservation Biology. Montpellier - France. More
information on www.iccb-eccb2015.org
23.-30.8.2015 - IUFRO Landscape Ecology Conference Sustaining ecosystem services
in forest landscapes: concepts, research, and applications. Tartu, Estonia
(http://iufrole2015.to.ee/)
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2.-4.9.2015 - Large Parks in Large Cities, , Stockholm, Sweden. (www.largeparks.se)
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