
VENKOVSKÁ KRAJINA 2014 
12. ročník mezinárodní mezioborové konference 

II. cirkulář 

23. - 25. května 2014 | Hostětín, Bílé Karpaty 

 

Je naší milou povinností pozvat vás na 12. ročník konference „Venkovská krajina“. 

Cílem konference je vytvořit pracovní rámec pro setkávání odborníků z řad studentů 

i jejich odborně zdatných kolegů, kteří již prošli bohatou praxí. Podmínkou je zájem 

o téma venkova a krajiny. Konference poskytuje prostor pro mezioborové diskuse 

a společnou tvorbu. 

Rámcový program 

pátek 23. května Konference 

prezentace účastníků v referátové a posterové sekci 

Vzdělávací středisko Centrum Veronica Hostětín 

sobota 24. května Celodenní odborná exkurze na téma hospodaření v krajině Bílých 

Karpat a její kulturně-historická specifika (odborný garant I. 

Jongepierová, A. Buček) 

neděle 25. května Půldenní odborná exkurze po ekologických projektech v obci 

Hostětín. 

 

Pořadatelé konference: 

 

 

Česká společnost pro krajinnou ekologii (CZ-IALE) 

Univerzita Karlova v Praze – Přírodovědecká fakulta 

Benátská 2, 128 01 Praha | www.iale.cz 

 

 

 

ZO ČSOP Veronica | Centrum Veronica Hostětín 

Hostětín 86, 687 71 Bojkovice | tel. 572 641 855 | 

hostetin@veronica.cz | www.hostetin.veronica.cz 

 

 

Organizační výbor konference: 

Doc. Dr. Ing. Petr Maděra – CZ-IALE, Mendelova univerzita v Brně 

Doc. Ing. Antonín Buček – CZ-IALE, Mendelova univerzita v Brně 

Ing. Kateřina Fojtů – ZO ČSOP Veronica, Centrum Veronica Hostětín 

Ing. Linda Černušáková – CZ-IALE, Mendelova univerzita v Brně 

 

 

 

 



 

 

Termíny 
I. cirkulář: 17. ledna 2014 

Předběžná přihláška a abstrakt příspěvku: do 24. února 2014 

II. cirkulář s navrženým programem: 28. února 2014 

Závazná přihláška a odeslání příspěvků do sborníku: do 21. března 2014 

Recenzní řízení: 21. března - 11. dubna 2014 

Zaslání recenzních posudků autorům: 11. dubna 2014 

Odeslání opravených příspěvků: do 18. dubna 2014 

III. cirkulář s konečným programem: 25. dubna 2014 

Úhrada vložného: do 9. května 2014, výše vložného bude vypočtena dle závazné 

přihlášky 

 

Zpracování příspěvků 

Referáty účastníků budou otištěny ve sborníku. Sborník vyjde v černobílé podobě, bude 

opatřen ISBN. Všechny přijaté příspěvky budou před vytištěním sborníku recenzovány 

(členové České společnosti pro krajinnou ekologii), nebudou ale jazykově upravovány. 

Termín a rozsah jsou závazné. Organizátoři si vyhrazují právo příspěvek neotisknout 

a účastníka do konference nezařadit, pokud podmínky nebudou dodrženy. Vybrané 

příspěvky mohou být otištěny v rozšířené verzi v anglickém jazyce po recenzním řízení 

ve vědeckém časopise CZ-IALE Journal of Landscape Ecology. 

Pokyny pro zpracování textu příspěvku: Text příspěvku psát v textovém editoru MS 

Word či OpenOffice, řádkování 1, okraje 2,5 cm, písmo Times New Roman, velikost písma 

12, nepoužívat žádné styly a formáty, vědecké názvy kurzívou. 

Členění příspěvku: Název (česky, anglicky), autor a jeho adresa spolu s dalšími 

kontakty, abstrakt v českém jazyce a zároveň v anglickém (resp. jiném světovém) 

jazyce (max. počet znaků 600), vlastní článek (optimálně rozdělený na úvod, text a 

závěr), soupis literatury. 

Tabulky, grafy a obrázky (obrázky ve formátu JPG v kvalitě 300 DPI) v samostatných 

souborech očíslované dle odkazů v textu. Rozsah příspěvku je omezen na 5 stran. 

Grafické úpravy bude provádět editor při pracování sborníku. 

 

Organizační informace 

Finance 

Konferenční poplatek bude vypočten na základě závazné přihlášky a objednaných služeb. 

Konferenční poplatek je složen z vložného (500,- Kč, členové IALE 300,- Kč) a poplatků za 

ubytování, stravu (viz ceník služeb níže v textu) a exkurzi (100,- Kč sobota, 50,- Kč 

neděle). K úhradě poplatku budou účastníci vyzváni po uzávěrce závazných přihlášek, 

platba proběhne před konferencí prostřednictvím bankovního převodu na účet CZ-IALE 

(zahraniční účastníci mohou platit v hotovosti v den konání konference). V odůvodněných 

případech je možné prostřednictvím písemné žádosti organizátorům požádat o snížení, či 

prominutí vložného.  

Ubytování 

Konference se koná v budově Centra Veronica Hostětín (Hostětín 86, 687 71 Bojkovice). 

Podrobnosti o budově a přesnou polohu obce Hostětín najdete na webové stránce 

www.hostetin.veronica.cz. 

Ubytovací část Centra Veronica nabízí celkem 10 pokojů pro 25 osob (1x čtyřlůžkový, 

3x třílůžkový, 6x dvojlůžkový). Všechny pokoje jsou standardně vybaveny (lůžkoviny, 

osušky, ručníky), s vlastním sociálním zařízením (WC, sprchový kout, umyvadlo). 

http://www.hostetin.veronica.cz/


Cena ubytování za 1 noc je 330 Kč/osoba/lůžko, za 2 noci 560 Kč/osoba/lůžko, 

za 3 noci 840 Kč/osoba/lůžko. 

Stravování 

Strava v bio-kvalitě (resp. fairtrade, regionální potraviny) bude zajištěna přímo v budově 

Centra Veronica Hostětín. Snídaně formou švédského stolu. Obědy s výběrem mezi 

masovou, či vegetariánskou variantou. Večeře teplé, vegetariánské. Pitný režim během 

dne. 

Pokud máte speciální stravovací nároky a potřeby, zaznamenejte je, prosím, v závazné 

přihlášce. 

 

Podrobnosti k programu 

Podle počtu účastníků a zaměření přihlášených prací organizátoři vytvoří dvě prezentační 

sekce: referátovou a posterovou. Pokud by vám jedna z forem prezentace během 

konference vyhovovala více než jiná, poznačte svoji volbu do přihlášky. Přednostní 

zařazení do referátové sekce získávají práce, které prezentují výsledky vlastního výzkumu. 

 



Dosavadní seznam přihlášených příspěvků 

(Příspěvek je stále možno přihlásit, příspěvek zpracovaný dle pokynů je ovšem třeba 

zaslat nejpozději do 21. 3. 2014.) 

Autor                  

(autorský kolektiv) 
Téma příspěvku 

Doskočilová Veronika Patří solární elektrárny na jihomoravský venkov? 

Eliáš Pavol Hrady ako významný fenomén západokarpatskej vidieckej krajiny. 

Eliáš Pavol Identifikácia ekosystémových služieb vo vidieckej krajine. 

Filippovová Jarmila, 

Filippov Petr 

Biogeografický výzkum vybraných maloplošných zvláště chráněných 

lokalit v rámci venkovské krajiny v okolí obce Týn nad Bečvou. 

 
Grznárová Denisa 

Ekologické a spoločenské funkcie ekosystémov vo vidieckej krajine 

(na príklade obce Oponice). 

Chlupsová Jana 
Nové hodnoty používané pro výpočet a vyhodnocení ztráty půdy vodní 

erozí na zemědělských půdách v ČR. 

Jakubec Bruno, 

Uherková Andrea 

Bielokarpatský ovocný poklad, odrodová diverzita jabloní a hrušiek na 

Slovenskej strane Bielych Karpát. 

Jakubis Matúš 
K optimalizácii návrhov prietokových profilov bystrín v podhorskej 

krajine Vysokých Tatier. 

Jakubisová Mariana 
Stabilizačný účinok koreňových systémov vybraných druhov drevín na 

brehoch prirodzeného vodného toku v extraviláne. 

Lincová Helena 
Jakou stopu zanechává geotermální energie v krajině jihomoravského 

venkova? 

Machar Ivo Místní dialekt jako součást regionální identity ve venkovské krajině. 

Pástor Michal, Benčat´ 

Tibor 

Dendrologicko-ekologická analýza gaštana jedlého (Castanea sativa 

Mill.) na lokalite Ravne (Modrý Kameň). 

Pavliska Petr ???????????? 

Pechanec Vilém Stanovení C faktoru v rovnici USLE prostředky DPZ. 

Procházková Vladana 
Posuzování dopadů záměrů na krajinný ráz/Specifické znaky 

venkovské krajiny a venkovského sídla. 

Pšida Jozef 
Regresné rovnice povodia ako podklad pre starostlivosť o vodné toky 

v extravilánoch. 

Repáková Júlia 
Ekologické a spoločenské funkcie ekosystémov vo vidieckej krajine 

(na príklade obce Jelenec). 

Stonawská Kateřina 
Percepce venkovské krajiny 21. století – jaká rozhodnutí mění genius 

loci. 

Šobr Miroslav Ekologický projekt ZAHRADOU POZNÁNÍ 2013-2018. 

Thonnová Pavlína Energie větru a jihomoravský venkov. 

Vokurková Tereza 
Vliv velkoprůmyslu na utváření krajiny Frýdlantska (severní Čechy). 

 

Zlomková Ilona 
Certifikované školní přírodní zahrady v ČR, jejich současný stav a 

využití. 



Závazná přihláška 
Přihlaste se, prosím, elektronicky: nepojmenovatelna@gmail.com 

      (Linda Černušáková) 

Zúčastním se mezinárodní mezioborové konference „Venkovská krajina 2014“. 

Jméno a příjmení .............................................................................................. 

Fakturační údaje1…………………………………………………………………………………………………………… 

Působiště | profese | organizace ……….................................................................. 

Kontaktní adresa .............................................................................................. 

E-mail ...................................................... Tel. ................................................ 

Název konferenčního příspěvku ........................................................................... 

 

 

 Preferuji zařazení do REFERÁTOVÉ | POSTEROVÉ sekce * 

 Účast na exkurzi v sobotu (100,-Kč) ano | ne * v neděli (50,- Kč) ano | ne * 

 Vložné 500,- Kč | 300,- Kč (členové IALE) * 

 Ubytování: 

Ze čtvrtka na pátek ano | ne * 

Z pátku na sobotu ano | ne * 

Ze soboty na neděli ano | ne * 

Cena ubytování je: 1 noc 330 Kč/osoba/lůžko, 2 noci 560 Kč/osoba/lůžko a 3 noci 

840 Kč/osoba/lůžko. 

 Stravování: 

 Snídaně 

(70,- Kč) 

Oběd masitý 

(150,- Kč) 

Oběd 

vegetariánský 

(130,- Kč) 

Večeře 

(100,- Kč) 

Čtvrtek - - - ano | ne* 

Pátek ano | ne* ano | ne* ano | ne* ano | ne* 

Sobota ano | ne* ano | ne* ano | ne* ano | ne* 

Neděle ano | ne*   - 

 

* nehodící se škrtněte 

Vzkaz organizátorům: …...................................................................................... 

 

 

                                                           
1
 Adresa, která bude uvedena na dokladu o zaplacení. V případě, že si přejete doklad 

vystavit na organizaci (zaměstnavatele, školu, firmu, atd.) vyplňte kompletní fakturační 

údaje včetně IČ a DIČ organizace. V případě potřeby i text, který např. z důvodu 

financovaní z projektu potřebujete ve faktuře uvést. 
 

mailto:nepojmenovatelna@gmail.com

