Celoživotní profesní vzdělávání České komory architektů
Základní informace o vzdělávací akci

I. Pořadatel (základní informace o pořadateli akce)
Obchodní jméno
Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská
fakulta
Adresa
Zemědělská 1, Brno
Kontaktní osoba
Ing. Jitka Fialová, Ph.D.
Tel. číslo
545134096
E-mail
jitka.fialova@mendelu.cz
Webové stránky
www.mendelu.cz

II. Vzdělávací akce (podrobné informace)
Název
Rekreace a ochrana přírody

Datum a hodina konání
5. – 6. 5. 2010 (10 – 18 hod./ 8.30 – 15hod.)

Místo konání
Křtiny

Vložné
1 300,- Kč

Sleva pro členy ČKA
0,- Kč
Anotace

Hlavními tématy jsou využívání přírodních fenoménů
k podpoře regionálního rozvoje; složky rekreačního potenciálu
území (krajinný ráz, dřevinná vegetace, vodní prvky v krajině);
poškozování chráněných částí přírody rekreační utilizací
(příklady a návrhy řešení, zkušenosti); přírodě šetrné způsoby
cestovního ruchu a rekreace; rekreační funkce a využívání
lesních ekosystémů; rekreační využívání dopravní sítě;
rekreační využívání území a vliv hodnocení dopadů na životní
prostředí.

Výukové materiály
(písemné, elektronické)
sborník příspěvků na DVD
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Způsob ukončení (test,
ústně, písemně, bez
kontroly)

bez kontroly

III. Přednášející (uveďte jméno s tituly a stručné informace o přednášejícím)

Ing. Jitka Fialová, Ph.D.

Ing. Jiří Schneider, Ph.D.

Ing. Alice Kozumplíková

členka výboru ČSKI; odborná asistentka LDF Mendelovy
univerzity v Brně; Ph.D. v oboru Ochrana a tvorba krajiny, titul
získán v roce 2008; výuka v předmětech Krajinná rekreologie,
Krajinné a územní plánování, Vodní hospodářství a ochrana
vod, Environmentální výchova, Landscape recreology;
odborný asistent LDF MZLU v Brně, Ph.D. v oboru Ochrana a
tvorba krajiny, titul získán v roce 2004; OSVČ – organizační
poradenství v oblasti ochrany přírody a krajiny. Výuka
v předmětech Krajinná rekreologie, Způsoby hodnocení vlivů
na životní prostředí, Revitalizace a rekultivace, Péče o nelesní
dřevinnou vegetaci
sistentka LDF Mendelovy univerzity v Brně; výuka
v předmětech Zpřístupňování lesa, Zpřístupňování krajiny,
Účelové komunikace v krajině, Krajinná rekreologie.

IV. Podstatná sdělení (prostor pro Vaše poznámky)

