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Vážení přátelé, kolegyně a kolegové, 
jménem Ústavu tvorby a ochrany krajiny Lesnické a dřevařské fakulty 

Mendelovy univerzity v Brně si Vás dovolujeme pozvat na již druhý 

ročník konference  

 
„REKREACE A OCHRANA PŘÍRODY – RUKU V RUCE?“, 

 
která je pořádána pod záštitou  

pana Mgr. Tomáše Chalupy, ministra životního prostředí ČR,  
pana JUDr. Michala Haška, hejtmana Jihomoravského kraje  

a 
pana Bc. Romana Onderky, MBA, primátora města Brna  

 
ve spolupráci s 

Vysokým učením technickým v Brně, 
Správou CHKO Moravský kras,  

Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, 
Českou společností krajinných inženýrů, 

Klubem českých turistů 
a 

Centrálou cestovního ruchu – Jižní Morava 
 

Konference se uskuteční ve dnech 4. - 6. května 2011  
v hotelu Santon v Brně. 

 
Konference byla zařazena do systému celoživotního vzdělávání 
České komory architektů (ohodnocena 4 body) a do systému 
celoživotního vzdělávání České komory autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě (ohodnocena 3 body). 
 

Cílem konference je výměna aktuálních mezinárodních zkušeností, 
poznatků, výsledků výzkumu i praktických aplikací mezi vědecko-
výzkumnými pracovníky, pracovníky státní správy, profesními i 
nevládními organizacemi i hospodáři (lesníky, vodohospodáři..), při 
řešení: 

- střetů ochrany přírody s rekreačním využíváním krajiny a 
hospodařením v krajině, 

- realizace preventivních i sanačních opatření, která vedou 
k rozumnému a udržitelnému využívání rekreační hodnoty území, 

- zavádění zahraničních příkladů dobré praxe v této oblasti 
v podmínkách ČR. 



Konference je rovněž příležitostí pro prezentaci názorů, zkušeností  a 
„druhé strany“ – ze strany požadavků na rekreační využívání přírodního 
prostředí. 
 
 
Hlavní tematické členění konference: 
 

 chráněná území vs. rekreační využívání 

 rekreační využívání lesních porostů a funkce lesů 

 zpřístupňování krajiny pro rekreaci 

 vlivy rekreačních aktivit na přírodní prostředí 

 vlivy rekreace na hydrickou složku krajiny 

 

Vědecký výbor konference: 
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. – Mendelova univerzita v Brně 
prof. Dr. Cecil C. Konijnendijk – Kodaňská univerzita 
doc. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr – Mendelova univerzita v Brně 
doc. Ing. Martina Zeleňáková, Ph.D. – Technická univerzita Košice 
RNDr. Leoš Štefka – Správa CHKO Moravský kras 
Mgr. Ondřej Vítek, Ph.D. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 
Ing. Martina Pásková, Ph.D. – Ministerstvo životního prostředí ČR 
Ing. Jiří Schneider, Ph.D. – Mendelova univerzita v Brně 
Ing. Petr Hrůza, Ph.D. - Mendelova univerzita v Brně 
Ing. Gergely Markó, Ph.D. – Univerzita západního Maďarska 
Ismo Sarajärvi, MSc – Univerzita aplikovaných věd v Rovaniemi 
 
Organizační výbor konference: 
Ing. Jitka Fialová, MSc, Ph.D. – Mendelova univerzita v Brně 
Ing. Katarína Domokošová – Mendelova univerzita v Brně 
Ing. Alice Kozumplíková – Mendelova univerzita v Brně 
Ing. Kateřina Loučková – Mendelova univerzita v Brně 
Sylva Dvořáková – Mendelova univerzita v Brně 
 
 



Přehled důležitých termínů  

 
Přihláška  do 15. dubna 2011 
Zaslání abstraktu příspěvku do 1. dubna 2011 
Zaslání informace o akceptaci příspěvku do 8. dubna 2011 
IV. cirkulář s podrobným programem konference 20. dubna 2011 
Zaslání plné verze příspěvku do sborníku do 20. dubna 2011 
Zaplacení zvýšeného vložného  do 1. května 2011 
 
Sborník plných verzí příspěvků bude vydán v tištěné podobě. Články budou 
recenzovány a nejlepší příspěvky budou doporučeny k publikaci v Journal of 
Landscape Management. 

Těšíme se na Vaši účast 
Organizační výbor konference 

 
Další informace o konferenci, včetně cirkulářů budou uveřejněny na webových 

stránkách  http://www.utok.cz/node/117 
 

 
Organizační pokyny  
 
Jednací jazyk konference (včetně jazyka příspěvků): český jazyk, anglický 
jazyk, slovenský jazyk 

Příspěvky, které budou zaslány v českém a slovenském jazyce, musí kromě 
abstraktu v anglickém jazyce na začátku příspěvku obsahovat také rozšířené 
anglické summary na konci textu. 

Prezentace, prosíme, nachystat v powerpointu v anglickém jazyce. Simultánní 
překlad bude podle potřeby zajištěn. 

 

Na exkurzi do nepřístupného krasu Tišnovska vřele doporučujeme vzít si 
sebou gumovky, helmu a čelovku. 
 
V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte napsat na e-mail: raop@atlas.cz 

 



Orientační časový plán 
 
Středa 4.5.2011 
9:00 – 10:00  prezence účastníků 
10:00 – 10:15  slavnostní zahájení, úvodní slovo  
10:15 – 12:00  1. blok přednášek 
12:00 – 13:00  oběd 
13:00 – 16:30 2. blok přednášek 
17:00 – 19:30  výlet lodí po brněnské přehradě s odbornou 
     přednáškou a občerstvením 
20:00   neformální společenský večer s rautem  
    (v případě pěkného počasí grilování na terase  hotelu  
    Santon) 
 
Čtvrtek 5.5.2011 
8:30 – 10:00  3.blok přednášek 
10:00 – 10:15  přestávka na kávu 
10:15 – 12:00  4.blok přednášek 
12:30 – 13:30  oběd 
14:30 – 15:30  5.blok přednášek 
16:00 – 18:00  exkurze do okolí města Brna 
    varianta A – návštěva golfového hřiště 
    varianta B – obora Holedná  
18:30 – 19:30  večeře formou bufetu 
20:00    neformální posezení u akademického vína 
 
Pátek 6.5.2011 
8:30 – 14:00 postkonferenční exkurze – terénní exkurze do 

tišnovských příměstských lesů (Přírodní památka 
Květnice, běžně nepřístupný Tišnovský kras,  
vrch Klucanina s Tišnovskou rozhlednou)  

    zakončení pozdním obědem ve Sladovně  
    v Černé Hoře s návratem do Brna 
 
 

 



Účastnický poplatek 
3 500,- Kč  při pozdější platbě, nejpozději do 1. 5. 2011 
4 000,- Kč při platbě na místě 

 
První autor příspěvku může uplatnit slevu 500,- Kč z konferenčního poplatku. 
Pracovníci či členové pořádajících organizací mohou uplatnit slevu 400,- Kč 
z vložného. Studenti mohou uplatnit slevu 500,- Kč z vložného.  
Výše uvedené slevy je možné sčítat. Nejpozději u prezence je nutné tyto 
skutečnosti doložit. 
 
Bankovní ústav: 
Komerční banka, pob. Brno - Černá Pole,  
Merhautova 1, 631 32 Brno 
Číslo účtu: 7200310267/0100    
Variabilní symbol: 4110061 
IBAN: CZ 5601000000007200300237  
SWIFT kód: KOMBCZPPXXX 
 
 
Účastnický poplatek zahrnuje: 
1 x občerstvení, 3 x oběd, raut, 1x večeři, náklady na pronájem sálu, náklady na 
organizační zajištění konference, na vydání sborníku a náklady na terénní exkurze 
a výlet lodí 
 
Účastnický poplatek nezahrnuje:  

úhradu ubytování     info níže 
 
Ubytování   
Ubytování je možné si zajistit přímo v místě konání konference v hotelu Santon 
(www.santon.cz). Cena ubytování není zahrnuta ve vložném a ubytování si zajišťuje 
každý individuálně. Cena ubytování pro účastníky konference činí 900,- Kč za 
jednolůžkový pokoj, 1400,- Kč za dvoulůžkový pokoj. 
Objednávku ubytování provádějte pomocí e-mailu santon@santon.cz (tel. 546 
124 444) nejpozději do 18.4. 2011 a uvádějte, prosím, celé Vaše jméno, adresu a 
do záhlaví vždy heslo: "Ochrana přírody". Dále je potřeba uvést, že se jedná o 
akci Mendelovy univerzity v Brně. Bezplatné storno ubytování je 3 dny před 
příjezdem. 
 
 



Lokalizace konference  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


