
 

 

 

 
   

333...ccciiirrrkkkuuulllááářřř   
   

   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
   

RRReeekkkrrreeeaaaccceee   aaa   oooccchhhrrraaannnaaa   pppřřřííírrrooodddyyy   
–––   

sss   čččlllooovvvěěěkkkeeemmm   rrruuukkkuuu   vvv   rrruuuccceee.........   
   

111...   ---   333...   kkkvvvěěětttnnnaaa   222000111333,,,   hhhooottteeelll   SSSaaannntttooonnn   
 

 

 
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 Mgr. Tomáše Chalupy, ministra životního prostředí ČR,  
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. 

 
 

Mediální partner konference: 
 



 Přehled důležitých termínů 

 
Zaslání přihlášky  do 22. dubna 2013 
Zaplacení vložného převodem na účet  do 30. dubna 2013 
 

Organizační pokyny  

Jednací jazyk konference: český jazyk, anglický jazyk, slovenský jazyk 
Prezentace, prosíme, nachystat v powerpointu v anglickém jazyce. 
Postery budou vyvěšeny celou dobu konání konference. Prosíme dodat při prezenci. 
 
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. 
 
 Účastnický poplatek 

 
2 500,- Kč  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  

 
Ubytování   
Ubytování je možné si zajistit přímo v místě konání konference v hotelu Santon 
(www.santon.cz). 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@volny.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. 



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). 

 
 
 

Program konference 
 
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 – 15:00 2. blok přednášek  

15:00 – 15:20  přestávka na kávu 

15:20 – 17:00  3. blok přednášek  

19:00    neformální společenský večer s rautem 
 

Pátek 3.5.2013 

08:00 – cca 16:30 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 

- v případě nepříznivého počasí bude uskutečněn náhradní 

program



Lokalizace konference  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte napsat na e-mail: 
raop@atlas.cz 

 
  



    
časy / 

timetable       První autor / 1st author 
název příspěvku v AJ / the title of the article 

1 10:00 - 10:20 Pařízková Aesthetic Value of Nature - Pleasure or Appreciation? 

2 10:20 - 10:40 Barančok Development of sports and recr. activities in the Chopok area (Nízké Tatry Mts.) and protection of important landscape elements 

3 10:40 - 11:00 Psotová Site of Community Importance Rochus – searching for a sustainable way of usage 

4 11:00 - 11:20 Rajnoch Forestry – Recreation and Education Objects 

5 11:20 - 11:40 Březina LM3 – Local Multiplier in Environmental Economics 

6 11:40 - 12 :00 Kubásek Mapping Illegal Dump Sites in the Countryside 

7 13:00 - 13:20 Pavličková Methodological Approaches to the Environmental Evaluation of Plans and Programs of the Recreational Development 

8 13:20 – 13:40 Jaarsma Public recreation and landscape protection – hand in hand with visitor monitoring 

9 13:40 – 14:00 Murgaš Recreation and nature conservation as part of the quality of life concept 

10 14:00 – 14:20 Kirchner Relief assessment methodology with respect to geoheritage based on example of the Deblínská vrchovina Highland 

11 14:20 – 14:40 Kohn Dynamics of climbing sector in protected areas 

12 14:40 – 15:00 Jakubcová Spatial changes of the agricultural and forests landscape in Slovakia in 2008 – 2012 

13 15:20 – 15:40 Machar The effect of landscape character change on the recreation function of a water management construction in the landscape 

14 15:40  -16:00 Štefka The House of Nature of the Moravian Karst - opportunity 

15 16:00 – 16:20 Petrovič The potential of the landscape with dispersed settlement (case study Čadca town) 

16 16:20 – 16:40 Ždímal It is all about the communication 

2.5. 

17 16:40 – 17:00 Jelínek Selva Negra in Nicaragua – organic coffee growing and tourists generating energy 
18 poster Pelikán Practical Experience in the Design of Recreational Trails in the Žďárské vrchy Protected Landscape Area 
19 poster Hrůza Demonstrative Construction on the Mokřadní Forest Road with Natural Reinforcement and Leisure Facilities 

20 poster Blahoňovská Revitalization plan for natural monument Holásecká jezera 
21 poster Galaš Environmental Impact Assessment Process in the V4 Countries in the filed of recreation and tourism 

22 poster Pechanec Evaluation of landscape segment using decision-support systems 

23 poster Junáková Evaluation of small water reservoir use through its quantitative and qualitative characteristics 

24 poster Húska Changes in the quality of natural waters used for recreation in Slovakia 

25 poster Hubačíková Pollution evaluation of the Bihanka river in the cadaster of Rácovice 

26 poster Kubíčková Possible leisure use of a proposed reserve Zbojník 

27 poster Jakubisová Proposal of educational touristic polygon for visitors with disabilities in Protected Site Borová Hora Arboretum 

28 poster Jakubis Torrent as an important component of recreational and touristic potential of the landscape 

29 poster Harbuláková Sporting and Recreational Functions of Water Streams 

30 poster Junek Steam cog trains over the Slovenské Rudohorie Mts. 

31 poster Šlezingr The Brno reservoir – drained 

32 poster Zvijáková The proposal of procedure used in the process of environmental impact assessment for water management 

33 poster Hamanová Wind Farms and Tourism in the Romanian Banat 

34 poster Grebečiová Perceptions of rural landscape - Limbach village 

35 poster Maršálek The validation of the results of monitoring of tourist traffic on the example of selected hiking trails in the NP Krkonose (Czechia) 

36 poster Středa Climate Monitoring of the attractive tourist sites 

2.5. 

37 poster Kotásková Bridges and Footbridges in the Landscape Environment for Recreational and Tourist Use 




