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Zápis z výročního plenárního shromáždění CZ-IALE 2011 

 

V pátek 15.dubna 2011 ve 14:00 se  v Horce nad Moravou při příležitosti konference 
„Vzdělávání v ochraně přírody a krajiny„ konalo 11. Výroční plenární shromáždění s tímto 
programem: 
 
1. Schválení výroční zprávy hlavního výboru o činnosti CZ-IALE v roce 2010 
2. Zpráva o hospodaření v roce 2010 a Zpráva revizní komise  
3. Členská základna, členské příspěvky 
4. Vědecký časopis CZ-IALE 
5. Plán aktivit CZ-IALE v roce 2011 
6. Různé 
 
Ad 1) Předseda hlavního výboru P.Maděra přednesl výroční zprávu o činnosti CZ-IALE, 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 2010, jmenovitě zejména P.Kovářovi, 
E.Daňové, M.Friedlovi, L.Drobilové, A.Petrové, Centru Veronica v Hostětíně a firmě Guarant 
International. Poděkoval též členům redakční rady JLE, zejména technickým redaktorkám 
Z.Klímové a J.Dreslerové. 
 
Usnesení: 
Výroční shromáždění schvaluje přednesenou zprávu o činnosti. 
 
Ad 2) Hospodář I.Machar přednesl zprávu o výsledcích hospodaření. Počáteční stav na účtu 
byl k 1.1.2010 243.793,29 Kč a v pokladně 7984,50 Kč. Konečný stav účtu ke 31.12.2010 činil 
289.793,29 Kč a v hotovosti na pokladně bylo 48.619,50 Kč. Výsledek hospodaření je tedy 
kladný a to 85.937,33 Kč (bez započtení pohledávek a dluhů). 
Výnosy celkem činily 477.230,- Kč, z toho byla 116 tis. Kč dotace RVS a 50 tis. dotace JMK. 
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Náklady celkem byly 391.292,67 Kč. Na výnosech se zejména podílely členské příspěvky 
(45.600,- Kč opět o třetinu 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, poplatky IALE, webové stránky konference ICLE. 
 
Vyjádření revizní 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 2010 jsme přijali přihlášku s pořadovým číslem 173. Z tohoto počtu máme 5 čestných 
členů. Existuje ale řada chronických neplatičů, celkem evidujeme 130 členů, kteří zaplatili 
alespoň v roce 2007, z toho za rok 2008 ještě nezaplatili 4 členové, 2009 16 a 2010 36. 
Dlužné příspěvky bylo možné zaplatit v hotovosti na této konferenci, nebo dále převodem na 
účet IALE s uvedením členského čísla jako variabilního čísla.  
 
Návrh členských příspěvků od roku 2011: 
Výkonný výbor navrhuje stejné členské příspěvky jako v loňském roce, rozlišujeme dva typy 
členství – domácí a mezinárodní. 
Domácí členství  – 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 krajiny 
(CZ-IALE) 
Mezinárodní členství – 800,- Kč ročně (400,- Kč studenti a důchodci) 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 je požadována plná výši poplatků což je 20 EUR. 
 
Usnesení: 
Členská základna souhlasí s navrženou výší a strukturou členských příspěvků. 
 
Ad 4) Journal of Landscape Ecology 
Právě v těchto dnech se dokončuje tisk čísla 2/2010, které obsahuje už i první příspěvky 
z konference ICLE. Číslo 1/2011 se již začíná také utvářet, již máme některé kladné recenze. 
Pevně věřím, že bude hotovo do června. V druhé půli roku pak vyjdou 1-2 další čísla. Dále 
bych vás chtěl informovat, že jsem zahájil jednání s firmou e-Fractal na zavedení webové 
aplikace, tak jak to mají slušné vědecké časopisy, pevně věřím, že v průběhu roku se vše 
podaří zprovoznit. Ohledně naší žádosti na zavedení časopisu do databáze SCOPUS zatím 
nemám žádnou odezvu, budu v nejbližší době urgovat. 
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. 
 

http://www.iale.cz/


Ad 5) Plán aktivit pro rok 2011 
Květen – konference Venkovská krajina, Hostětín (gar. Maděra) 
Září – konference ÚSES zelená páteř krajiny, Brno (gar. Buček) 
www stránky IALE (gar. Romportl, Skaloš) 
Journal of Landscape Ecology – pokračování vydávání, zprovoznění internetové aplikace  
Říjen – listopad 2011 Volby hlavního výboru (garant Maděra) 
Skupina pro krajinné plánování – pokračování spoluorganizování kulatých stolů Přírodní 
infrastruktura ÚSES (gar. Buček) 
Podat žádost o podporu na  RVS 
 
Ad 6) Různé 
Stručně byla zmíněna evropská IALE a její návrh na členství 
Diskutován byl způsob volby hlavního výboru CZ IALE 
Diskutován byl návrh kandidáta na prezidenta IALE – Felix Kienast 
Způsob vyjadřování se jménem společnosti – o čem hlasovat, by měl rozhodnout hlavní 
výbor; jakým způsobem, by mohl řešit jednací řád, který by měl hlavní výbor připravit do 
příštího výročního plenárního shromáždění. 
Problematice Šumavy věnovat číslo bulletinu, panelovou diskuzi či soubor přednášek. Doc. 
Lipský žádal o příspěvky do Bulletinu IALE. Přednášková činnost společnosti, nabídka témat. 
 

Petr Maděra 
 

Výroční konference CZ-IALE 2011  

 
Konference se konala 15. a 16. dubna 2011 v konferenčním sále Lovecké chaty Horka nad 
Moravou u Olomouce uprostřed lužních lesů Litovelského Pomoraví. CZ IALE uspořádala 
konferenci ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci. Konference se zúčastnilo 43 
registrovaných účastníků. Hlavním tématem výroční konference byla problematika 
„Vzdělávání v ochraně přírody a krajiny“. Konání odborné části konference bylo podpořeno 
ESF grantem „Environmentální vzdělávání rozvíjející uplatnění v praxi“ 
(www.envirup.upol.cz), řešeným na Katedře biologie PDF Univerzity Palackého v Olomouci a 
financovaným Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

První den konference zahrnoval vlastní výroční konferenci CZ IALE, kterou řídil 
předseda společnosti doc. Petr Maděra ,a odpolední blok přednáškových prezentací (řídil 
doc. Ivo Machar), kde zazněly následující přednášky: 
 

P. Eliáš Biosozológia ako predmet výučby ochrany prírody na univerzite  

O. Vítek Ceněné znalosti uchazeče o práci ve státní ochraně přírody 

V. Ždímal Výuka syntéz v krajinné ekologii 

A.Buček - L. 
Drobilová 

Ekologie krajiny ve výuce studentů humanitní environmentalistiky 

Z. Lipský Problematika krajiny ve vzdělávání geografů 

I. Merunková Koncepce krajiny ve výuce na katedře zahradní a krajinné 
architektury FAPPZ ČZU   

B. Mužíková Výuka protierozní ochrany půdy na MENDELU 

R. Prausová Výuka ochrany přírody a krajiny v oboru Systematická biologie a 



ekologie na Univerzitě Hradec Králové 

B. Rychnovský Ochrana přírody v profesní přípravě učitelů přírodopisu 

J. Málková Motivační elektronické učebnice Vegetace ČR 

J. Havránek Green Camp – ochrana přírody pro teenagery na Univerzitě 
Palackého v Olomouci 

 
Všechny konferenční příspěvky budou publikovány v recenzované monografii „Vzdělávání 
v ochraně přírody a ekologii krajiny“ v ediční řadě CZ IALE „Ekologie krajiny“, která ke konci r. 
2011 vyjde ve Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci. Zájemci mohou tuto 
monografii bezplatně získat u editora na adrese ivo.machar@upol.cz. 

Druhý den konference byl věnován terénní exkurzi v CHKO Litovelské Pomoraví. 
Krajinně-ekologické funkce lužních lesů a meandrující nížinné řeky poznávali účastníci 
exkurze částečně i při plavbě na raftech v Národní přírodní rezervaci Ramena řeky Moravy. 
 

Ivo Machar 
 
 
 

Rezoluce 4. setkání FÓRUM O KRAJINĚ 

V pořadí čtvrté Fórum o krajině konané tentokrát pod záštitou ministra kultury ČR a ve 
spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně, SKA IFLA CZ při SZKT o.s. , STUŽ o.s. a MAS 
STRÁŽNICKO se uskutečnilo dne 20.1. 2011 na půdě Ministerstva kultury, v Konírně 
Nostického paláce v Praze na Malé Straně. Diskuze více než osmdesáti přítomných se 
zabývala tématem „Poselství konferencí o Evropské úmluvě o krajině ve Florencii z října roku 
2010 a otázky souladu zájmů při ochraně a péči o kulturní a přírodní hodnoty krajiny České 
republiky“. 

Účastníci fóra se shodli na následující rezoluci: 

1. Protože současný stav krajiny odráží přístup a chování současné společnosti, 
požadujeme, aby členové vlády daleko silněji a koordinovaně podporovali a 
prosazovali celospolečenské změny v přístupu ke krajině v souladu s čl. 6 Evropské 
úmluvy o krajině; 

2. Oproti současnému selektivnímu a rezortnímu přístupu k ochraně, správě a plánování 
krajiny, zejména v oddělování ochrany jejích přírodních, kulturních, ekonomických a 
sociálních hodnot, požadujeme v souladu s čl. 5 Evropské úmluvy o krajině, zavedení 
koordinované mezirezortní spolupráce a celostní přístup k této problematice; 

3. V souladu s čl. 5c Evropské úmluvy o krajině, požadujeme v daleko větší míře zapojení 
zainteresovaných stran a subjektů při procesu přípravy významných koncepcí a 
strategií a soustředit hlavní aktéry v území na jednu platformu vzájemné komunikace; 

4. V souladu výsledné rezoluce z Národního semináře – mezirezortního setkání o 
implementaci Evropské úmluvy o krajině požadujeme vytvoření Mezirezortní 
pracovní skupiny za účasti všech dotčených stran, která bude systémově pracovat v 
souladu s čl. 4., 5., a 6. EÚoK; 

5. Požadujeme intensifikaci procesu vzájemného propojení a provázání datových 



systémů (GIS) jednotlivých resortů s cílem zvýšit snadnou uživatelskou dostupnost 
těchto dat a jejich přímou aplikaci v procesu ochrany, správy a plánování krajiny a při 
stanovování priorit a strategií udržitelného rozvoje krajiny ČR; 

6. V oblasti územního plánování a souvisejícího legislativního rámce požadujeme na 
základě důkladných analýz právně upravit a stanovit priority a hranice zájmů ochrany 
a správy kulturního dědictví a priority a hranice zájmů ochrany a správy přírody a 
krajiny; 

7. Požadujeme rozšířit legislativní rámec procesu územního plánování a standardů o 
systém komunitního plánování, jehož výsledky budou hlavním podkladem při 
vytváření krajinných koncepcí; 

8. V souladu s čl. 6b EÚoK požadujeme zvýšit podporu vzdělávání profesionálů - 
odborníků a spolupráci univerzit, zaměřených na životní a kulturní prostředí, územní, 
prostorové a krajinné plánování, podporu jejich společných programů a společných 
aktivit, a podíl studentů na aktivitách regionů a výzkumu; 

9. Požadujeme přímou spolupráci zástupců nevládního sektoru na tvorbě Národního 
strategického rámce udržitelného rozvoje ČR; 

10. Požadujeme pro příští programovací období začlenit do podmínek všech dotačních 
programů, které mají vliv na krajinu a životní podmínky, takové parametry, které 
budou v souladu s principy a smyslem EÚoK. 

 
Další (páté) Fórum o krajině bude věnované tématu veřejného prostoru a kulturní krajiny. 
Proběhne 27.5.2011 v Praze na Jižním Městě v rámci festivalu Street for Art 2011. 
 
                                                                                                                                              Zdeněk Lipský 
 
 

Zpráva o konferenci „Naše společná přítomnost: Globální výzvy pro kulturní a 
sociální ekologii“  
 

Dne 2. března 2011 proběhla na Katedře teorie kultury (kulturologie) Filozofické fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze konference Naše společná přítomnost: Globální výzvy pro kulturní 
a sociální ekologii. Jak je patrno již z názvu konference, byla věnována současným globálním 
environmentálním výzvám a jejich (nejen) společenskovědní reflexi. Organizátory konference 
byli Jan Vávra, Zdenka Sokolíčková a Miloslav Lapka z Katedry kulturologie. V úvodu 
konference představil Miloslav Lapka současnou kulturní ekologii jako prostor pro dialog 
různých vědních oborů, zabývajících se interakcí člověka se svým prostředím. Různorodé 
akademické zázemí přednášejících i diváků potvrdilo, že tato koncepce kulturní ekologie 
vzbudila zájem. Mezi přednášejícími byli zástupci filosofie, antropologie, kulturologie, 
ekonomie a sociologie. Zastoupeny byly i přírodní či hraniční vědy, jako biologie či sociální 
geografie. Konferenci navštívilo přes 100 účastníků z akademických pracovišť, neziskového 
sektoru i státní správy. Celkem bylo na konferenci zastoupeno 24 různých institucí. 

Vyjmenovávat všechny přednášející by bylo příliš zdlouhavé, zmiňme zde alespoň 
některé. Čestnou výjimkou z řad přírodních věd byl Jakub Žárský (Univerzita Innsbruck), 
jehož příspěvek o biodiverzitě se setkal se značným ohlasem. Koncepci sociálního 
metabolismu a využívání přírodních zdrojů představila Petra Kušková z Univerzity Karlovy. 
Eva Cudlínová (Jihočeská univerzita) se věnovala problematice současných ekonomických 
přístupů ke světové ekonomické krizi. Do abstraktních výšin zavedl posluchače Josef Šmajs, 



jenž hovořil o potřebě vybudování zcela nové koncepce filozofie, která by plně respektovala 
odlišnost přírody a kultury. Naopak do reality nedávné minulosti se vrátil příspěvek 
Bohuslava Binky (stejně jako Josef Šmajs z Masarykovy univerzity) analyzující proměny 
v českém environmentálním hnutí v posledních 20 letech.  

Konferenční příspěvky vyjdou ve formě vědeckých článků spolu s dalšími tematickými 
články, které nebyly na konferenci předneseny. Stane se tak v letošním či příštím roce ve 
dvou monotematických číslech časopisu Acta Universitatis Carolinae – Studia sociologica. 
Veškeré informace o konferenci včetně prezentací, programu či abstraktů příspěvků jsou 
k nalezení na webu www.ecoology.org. 

Vzhledem k velkému úspěchu prvního ročníku akce se konference dočká druhého 
pokračování na jaře 2012 pod stejnou značkou Naše společná přítomnost. Konkrétní 
zaměření bude upřesněno na podzim, kdy bude také zveřejněn call for papers. Již nyní je ale 
jisté, že diskuze o vztahu člověka, životního prostředí a přírody budou součástí konference.   
 

Jan Vávra 

 

Přírodní infrastruktura – ÚSES 
 
Pod tímto názvem pořádá Pracovní skupina pro plánování krajiny CZ-IALE ve spolupráci s 
Regionálním sdružením ČSOP Brno a Ekologickým institutem Veronica již druhý rok cyklus  
diskusí u kulatého stolu. Cílem diskusí je tříbení názorů a výměna aktuálních informací o 
rozmanitých aspektech tvorby územních systémů ekologické stability a péče o přírodní 
infrastrukturu v kulturní krajině. Diskuse probíhají v Brně, v Domě ochránců přírody na 
Panské ulici č. 9, vždy ve čtvrtek od 17.00 u stolu, který je opravdu kulatý. Organizačně 
diskuse zajišťuje Olga Krejčířová z EIV Veronica, kterou je možno kontaktovat v případě 
zájmu o zasílání pozvánek (olga.krejcirova@veronica.cz). 
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.  R. Eremiášová: Realizace ÚSES v Jihomoravském kraji 
20. 5.  L. Úradníček: Růst dřevin v biokoridorech 
- podzim 2010 
21. 10  E. Blahoňovská: Nová biocentra a biokoridory v Brně, připravovaná Správou ÚSES   
28. 11.  D. Lacina: Lesy v biocentrech a biokoridorech 
16. 12.  L. Bínová: Efektivní způsoby výsadeb v ÚSES   
- jaro 2011 
20. 1. J. Glos: ÚSES v novém územním plánu města Brna I  
17. 2. J. Glos: ÚSES v novém územním plánu města Brna II 
17. 3. D. Kolářová: Regionální biocentrum Cacovický ostrov  
21. 4. E. Blahoňovská: Priority a perspektivy realizace ÚSES na území města Brna  
Diskusi u kulatého stolu zahajuje garant úvodním slovem, shrnujícím problematiku daného 
tématu. Počet účastníků se pohybuje mezi 10-20, v adresáři je zhruba 40 zájemců o zasílání 
pozvánek, kteří také navrhují témata diskusí. Výběr témat je do značné míry ovlivněn tím, že 

http://www.ecoology.org/
mailto:olga.krejcirova@veronica.cz


v Brně se podařilo na odboru životního prostředí Magistrátu města Brna zřídit samostatný 
referát územních systémů ekologické stability, jehož posláním je zajišťovat realizaci 
biocenter a biokoridorů a spravovat ÚSES ve správním obvodu města. Předpokládáme, že 
diskuse budou pokračovat i na podzim 2011. 

                                                                                                                     Antonín Buček   
  

 

Příroda a krajina v okolí Svaté Heleny 
 
Pavel Klvač, Antonín Buček a Jan Lacina (eds.) 
 
Dějiny českého osídlení rumunského Banátu a současný život našich krajanů jsou dnes díky 
značné popularizaci všeobecně známé. České vesnice v Rumunsku se staly vyhledávaným 
cílem organizovaných turistů i individuálních návštěvníků. Na velké přitažlivosti tohoto kraje 
má svůj nezanedbatelný podíl malebnost zdejší kulturní krajiny, spolu s relativní zachovalostí 
okolní přírody. Přes jejich unikátní ekologickou a estetickou hodnotu však dosud 
komplexnější pojednání na dané téma chybělo. Naše publikace je prvním pokusem tuto 
mezeru zaplnit. 
 
Kniha je celobarevná, má 76 stran na křídovém papíře formátu 23x16 cm. Obsahuje 58 
fotografií a 2 mapy. 
  
Knihu lze objednat přímo u vydavatele - o. s. Drnka - drnka@tiscali.cz - www.drnka.org  
  
Cena 120,- Kč (+ 40,- Kč poštovné a balné) 

 
 

Vyjádření CZ-IALE k situaci na Šumavě 
 
Současnou neblahou situaci v ochraně přírody a krajiny, resp. v celém resortu životního 
prostředí asi není nutné příliš podrobně uvádět. Špičku ledovce vyčnívající nad hladinu 
ochranářského moře představuje kauza správy NP Šumava, jednoho z přírodovědně 
nejcennějších území ve Střední Evropě. Bezprecedentní instalace nového ředitele vedla 
k zásadní změně dosavadní orientace Správy NP a CHKO, kde jsou nyní záměrně potlačovány 
aktuální vědecké poznatky o dynamice horských lesů, vlivu turistické infrastruktury na biotu 
či ekonomickém přínosu ochrany přírody. 
 Na chystané změny ve správě území zareagovala řada občanských iniciativ, 
nevládních ekologických organizací i angažovaných jednotlivců. Za vědeckou obec se jako 
první vyjádřila Česká společnost pro ekologii otevřeným dopisem ministrovi životního 
prostředí, premiérovi a dalším ústavním činitelům. ČSPE vzápětí požádala o podporu 
stanoviska další přírodovědné vědecké společnosti, přírodovědecké fakulty českých univerzit 
a odborné orgány Akademie věd (blíže viz http://dopis.cspe.cz). Na základě této výzvy 
proběhla v rámci výboru CZ-IALE diskuze k možnostem a způsobu vyjadřování názoru 
společnosti jako celku a bylo rozhodnuto o hlasování členské základny. Ze 130 členů CZ-IALE 
se vyjádřilo 35 osob, s podporou nesouhlasili 3 lidé a 6 se jich zdrželo hlasování. Vzhledem k 
zřetelné převaze kladných hlasů byla vyjádřena podpora stanovisku ČSPE. Průběh a výsledky 

mailto:drnka@tiscali.cz
http://www.drnka.org/


hlasování informují nejen o převažujícím názoru, ale vypovídají leccos i o CZ-IALE a nutí nás 
k zamyšlení nad otázkami, zda se chceme jako společnost k podobným kauzám vůbec 
vyjadřovat, jaká je nutná „volební“ účast, jaké procento hlasů již vyjadřuje většinový názor 
apod. Proběhly též úvahy o „inflaci“ hlasu vědecké společnosti a naopak pochybnosti o 
poslání společnosti, která není schopná reprezentovat názor většiny svých aktivních členů 
nebo formulovat vlastní vyjádření. Na základě této zkušenosti připraví hlavní výbor jednací 
řád, který by definoval jasná pravidla podobných vyjádření, pravomocí výboru a potřebnou 
míru zapojení členské základny. Jakékoli vaše návrhy či připomínky oceníme, proto je 
neváhejte posílat na adresu cziale@gmail.com. 

 
Dušan Romportl 

 

Katedra environmentálních studií FSS MU Brno 
 

pořádá jednodenní seminář 
 

MYŠLENKOVÉ POZADÍ OCHRANY PŘÍRODY II. 
 
Termín: pátek 4. listopadu 2011, od 10.00 do 13.00 hod. 
Místo konání: Fakulta sociálních studií MU, Brno, Joštova 10, místnost 21 
Organizační garant: Mgr. Pavel Klvač, e-mail: klvac@fss.muni.cz, tel.: 728 458 609 
 
PROGRAM SEMINÁŘE: 
  
10.00-10.10 hod. – Pavel Klvač, Zbyněk Ulčák: Úvodní slovo 
10.10-10.30 hod. – Jarmila Bednaříková, Lubor Kysučan: Posvátná každodennost 
                                  – Kořeny environmentálního myšlení v klasickém starověku 
10.30-10.40 hod. – Diskuse  
10.40-11.00 hod. – Zdeněk Konopásek: Nadvláda ryze odborných hledisek  
                                  – jak se uskutečňuje? Případ Natury 2000 
11.00-11.10 hod. – Diskuse  
11.10-11.40 hod. – Přestávka  
11.40-12.00 hod. – Aleš Stejskal: Disciplinizace lesa a společnosti                                         
12.00-12.10 hod. – Diskuse 
12.10-12.30 hod. – Jiří Zemánek: Eko-spiritualita 
12.30-12.40 hod. – Diskuse 
12.40-13.00 hod. – Panelová diskuse 
 

Přihlášky a případné dotazy posílejte garantovi semináře: klvac@fss.muni.cz 
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Kalendář akcí 

 
 Historické zahrady Kroměříž 2011. Zahrada jako umění – umění v zahradě. 9.-10.6.2011, 
Kroměříž (www.unesco-kromeriz.cz; www.konferencekm.cz) 
 
48th IFLA World Congress "From Urban Landscapes to Alpine Gardens“ - June 27 - 29 2011, 
Zürich Switzerland.More information could be found here. 

19th Annual Colloquium of the International Geographical Union Commission on the 
Sustainability of Rural Systems - 1.-7.8. 2011 - National University of Ireland Galway. More 
information here. 

8th IALE World Congress, 18-23.8.2011, Beijing, China, www.iale2011.org 

51st European Congress of the Regional Association International - 30.8. - 3.9. 2011, 
Barcelona (Spain). More information here. 

Spatial Ecology and Conservation - 5.-7.9.2011 - University of Birmingham (UK). More 
information here. 

Four Dimensions of Landscape. Vědecká konference organizovaná PALE, 15.-17.9.2011, 
Warszawa (www.wgsr.uw.edu.pl) 

Implementation of Landscape Ecological Knowledge in European Urban Practice. IALE 
Europe 2nd Symposium, 20.-22.9.2011, Laufen (D) (e-mail: annette.voigt@sbg.ac.at) 

12th European Ecological Federation Congress. Responding to Rapid Environmental Change. 
25.-29.9. 2011 -. Ávila (España), more information here. 

7. ročník konference Říční krajina - 5.-7.10.2011 - více informací zde. 

MMM – Modelle, Monitoring und andere quantitative Methoden in der 
Landschaftsökologie. IALE-D Jahrestagung, 12.-14.10.2011, Berlin (www.iale.de) 
 

Bulletin CZ-IALE, Zpravodaj České společnosti pro krajinnou ekologii (Regionální 
organizace IALE České republiky), www.iale.cz 
 Vydává CZ-IALE pro interní potřebu svých členů. Redakce: CZ-IALE, Benátská 2, 128 01 
Praha 2.  
Odpovědný redaktor: Zdeněk Lipský, e-mail:lipsky@natur.cuni.cz;   
Technický redaktor: Dušan Romportl, e-mail: dusan@natur.cuni.cz                                       
Číslo 1/2011 vyšlo 2.6. 2011  
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