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Ústav inženýrských 

staveb, tvorby a ochrany 
krajiny 



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

fakulty Mendelovy univerzity v Brně si Vás dovolujeme pozvat na konferenci 

s odbornou exkurzí 

 

„REKREACE A OCHRANA PŘÍRODY – S ČLOVĚKEM RUKU V RUCE...“ 
pořádanou pod záštitou doc. Dr. Ing. Petra Horáčka,  

děkana Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, 
pana JUDr. Michala Haška, hejtmana Jihomoravského kraje 

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

ve spolupráci  

s  Katedrou biologie, Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 

AOPK ČR - Správou CHKO Moravský kras, Českou společností krajinných inženýrů 

a Českou společností pro krajinnou ekologii 

 
 

za finanční podpory statutárního města Brna 

 
a  

společnosti FS Bohemia, s.r.o. 

 
 

Konference byla zařazena do systému celoživotního vzdělávání  

České komory architektů (ohodnocena 4 body). 

 

 

Konference se uskuteční 1. - 3. května 2013  
v hotelu Santon u brněnské přehrady.



Tematické okruhy konference: 
 Environmentální vzdělávání 
 Rekreační a turistické využívání území a vliv hodnocení dopadů na životní 

prostředí (EIA, SEA, biologické hodnocení) 
 Využívání přírodních fenoménů k podpoře regionálního rozvoje, možnosti 
čerpání dotací  

 Složky rekreačního a turistického potenciálu území – krajinný ráz, geologické 
útvary, dřevinná vegetace, vodní prvky v krajině a další 

 Poškozování částí přírody rekreačním využíváním – příklady řešení, 
zkušenosti, dobrá praxe 

 Přírodě šetrné způsoby cestovního ruchu a rekreace 
 Rekreační a turistické využívání dopravní sítě 
 Prezentace a zpřístupnění chráněných území osobám s pohybovým či 

tělesným omezením 
 Moderní metody výzkumu, vzdělávání, interpretace v oblasti přírodního 

dědictví a cestovního ruchu a rekreace 
 …  
 ... 

 

Vědecký výbor konference: 

Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D. – Mendelova univerzita v Brně 
doc. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr – Mendelova univerzita v Brně 
doc. Ing. Martina Zeleňáková, Ph.D. – Technická univerzita v Košiciach 
doc. Ing. Ivo Machar, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci 
dr inż. Slávka Gałaś – AGH University of Science and Technology 
RNDr. Leoš Štefka – AOPK ČR - Správa CHKO Moravský kras 
Ing. Hedvika Psotová – Arvita P, spol. s r.o. 
Ismo Sarajärvi, MS.c. – University of Applied Sciences, Rovaniemi 
doc. Ing. Antonín Buček, CSc. – Česká společnost pro krajinnou ekologii 

 

Organizační výbor konference: 

Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D. – Mendelova univerzita v Brně 
Sylva Dvořáková – Mendelova univerzita v Brně 
Jaroslava Vavrouchová – Mendelova univerzita v Brně 
Dana Pernicová – Mendelova univerzita v Brně 
Ing. Hana Kubíčková – Mendelova univerzita v Brně 

 
Mediální partner konference:  



Přehled důležitých termínů 

 
Zaplacení sníženého vložného do 15. března 2013 
 
Zaslání plné verze příspěvku do sborníku v ČJ do 15. března 2013 
 
III. cirkulář s podrobným programem konference 1. dubna 2013 
 
Zaslání přihlášky  do 19. dubna 2013 
 
Zaplacení zvýšeného vložného  do 30. dubna 2013 
 

 

Organizační pokyny  

Jednací jazyk konference: český jazyk, anglický jazyk, slovenský jazyk 

Jazyk příspěvků ve sborníku: anglický jazyk  
 
V případě potřeby bude zajištěn překlad článku dodaného v českém jazyce 
nejpozději do 15.3.2013 do anglického jazyka na náklady pořadatele 
konference (nabídka je omezena do doby dosažení finančního limitu na straně 
pořadatele). 
 
Prezentace, prosíme, nachystat v powerpointu v anglickém jazyce. Simultánní 
překlad bude zajištěn.  
 
Postery budou vyvěšeny celou dobu konání konference. Prosíme dodat při 
prezenci. 

Sborník plných verzí příspěvků bude vydán v tištěné podobě. Články budou 
recenzovány a nejlepší příspěvky budou doporučeny k publikaci  
v odborném periodiku (Journal of Landscape Management). 
Sborník bude zaslán k hodnocení do Thomson Reuters a k přidělení 
Conference Proceeding Citation Index. V roce 2010 byl sborník zařazen na 
Web of Knowledge. 
  
Na exkurzi do Litovelského Pomoraví doporučujeme vzít si sebou náhradní 
obuv, případně oblečení. Na cestu raftem jsou doporučeny sandály. 
 
V místě konání konference bude možnost zakoupit knihy nabízené stavební 
firmou Stavoprojekta, a.s., se slevou 10%. Seznam nabízených knih s cenami 
bude zaslán přihlášeným cca týden před konáním konference. 
 
 V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte napsat na e-mail: raop@atlas.cz 

 
Těšíme se na Vaši účast 

     Organizační a vědecký výbor konference 



Orientační časový plán 
 
Středa 1.5.2013 
18:00 – 22:00  prezence účastníků a odborná rozprava u vína 
 
Čtvrtek 2.5.2013 
08:30 – 09:30  prezence účastníků 
09:30 – 10:00  slavnostní zahájení, úvodní slovo  
10:00 – 12:00  1. blok přednášek 
12:00 – 13:00  oběd 
13:00 – 15:30 2. blok přednášek  
15:30 – 16:00  přestávka na kávu 
16:00 – 17:00  3. blok přednášek  
19:00    neformální společenský večer s rautem 
 
Pátek 3.5.2013 
08:00 – cca 16:00 terénní exkurze do Litovelského Pomoraví – odjezd 

autobusem od hotelu Santon; pěší exkurze 
nenáročným terénem s odborným výkladem, 
možnost využití raftů pro dopravu k místu oběda 
(vedle cesty raftem bude zajištěna doprava autem); 
po obědě návrat do Brna k hotelu Santon 
- každý raft bude mít vlastního instruktora 
- v případě nepříznivého počasí bude uskutečněn 

náhradní program 
 

 
V rámci konference se dne 2.5. 2013 od 17:00 do 19:00 v konferenčním sále 
uskuteční pracovní posezení řešitelů projektu “Assessment of the quality of the 
environment in the V4 Countries (AQE V4)” Standard Grant IVF 21210018 
spolufinancovaného z Mezinárodního Višegradského Fondu. 
 

            
 

 
 
V průběhu konference se dne 2.5.2013 od 17:00 do 19:00 uskuteční v salonku 
Špilberk hotelu Santon výroční konference České společnosti pro krajinnou 
ekologii. Členové CZ-IALE, kteří se zúčastní pouze výroční schůze, nemusí platit 
vložné na konferenci. Pro účastníky konference z řad členů CZ-IALE bude 
nachystána alternativní volba odborné terénní exkurze – okolí brněnské přehrady 
(náklady na dopravu parníkem si hradí každý účastník sám). 

 



Účastnický poplatek 
 
2 100,- Kč při platbě nejpozději do 15.3.2013 
2 500,- Kč  při pozdější platbě, nejpozději do 30.4.2013 
3 000,- Kč při platbě na místě 

 
První autor příspěvku může uplatnit slevu 200,- Kč z konferenčního poplatku. 
Pracovníci či členové pořádajících organizací mohou uplatnit slevu 200,- Kč 
z vložného. Studenti mohou uplatnit slevu 200,- Kč z vložného. Účastníci loňského 
ročníku konference mohou uplatnit slevu 200,- Kč. 
Členové CZ-IALE mohou uplatnit slevu 1000,- Kč z vložného. 
Výše uvedené slevy je možné sčítat. Nejpozději u prezence je nutné tyto 
skutečnosti doložit. Zaměstnanci MENDELU platí cenu bez DPH. 
 
 
Bankovní ústav: 
Komerční banka, pob. Brno - Černá Pole,  
Merhautova 1, 631 32 Brno 
Číslo účtu: 7200310267/0100    
Variabilní symbol: 4130081 
IBAN: CZ 5601000000007200310267  
SWIFT kód: KOMBCZPPXXX 
 
Účastnický poplatek zahrnuje: 
občerstvení v průběhu konference (přestávky na kávu, občerstvení 1.5.2013),  
2xoběd, raut, náklady na pronájem sálu, náklady na organizační zajištění 
konference, na vydání sborníku a náklady na terénní exkurze  
 
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 pouze pro účastníky konference činí  
1085,- Kč/noc/za jednolůžkový pokoj, 1290,- Kč/noc/za dvoulůžkový pokoj. V místě 
je možnost bezplatného parkování. Parkovací plochy jsou monitorovány 
kamerovým systémem. 
Objednávku ubytování provádějte pouze pomocí e-mailu lslana@santon.cz  
nejpozději do 18.4.2013 a uvádějte, prosím, celé Vaše jméno, adresu a do záhlaví 
vždy heslo: "MENDELU". Dále je potřeba uvést, že se jedná o akci Mendelovy 
univerzity v Brně. Bezplatné storno ubytování je 3 dny před příjezdem. 
 
Možnost využít wellness Infinit přímo v hotelu Santon. Nutno objednávat přímo přes 
recepci: http://www.infinit.cz/brno-bystrc. 
 



Lokalizace konference  
 

GPS: 49°13'51.15"N, 16°31'6.805"E 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 


