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Ve dnech 5. až 9. září 2016 se konalo již 27. zasedání Permanent European Conference 

for the Study of the Rural Landscape (PECSRL, viz též: http://www.pecsrl.org/), a to tentokrát 

v Rakousku v tyrolském Innsbrucku a následně v přilehlém Seefeldu. Na konferenci, jíž se účastnilo 

téměř 200 delegátů z více než 30 převážně evropských zemí, zaznělo během 4 jednacích dnů více než 

150 příspěvků (včetně 5 plenárních přednášek) a bylo prezentováno pouhých 7 posterů. Opět se tak 

potvrdil dlouhodobý trend, kdy posterové sekce získávají na mnohých akcích pouze doplňkový 

charakter. Plenární přednášky v průběhu konference postupně přednesli: Veronica Della Dora (Royal 

Holloway, University of London, Velká Británie) na téma Mountains are the great cathedrals 

of the Earth: Landscape, high places, and the sacred in Europe; Oliver Bender (Austrian Academy 

of Sciences, Rakousko) na téma The European Alps: A story of migration and colonisation; Johann 

Stötter (University of Innsbruck, Rakousko) na téma Alpine natural landscapes and climate change; 

David C. Harvey (University of Exeter, Velká Británie) na téma Engaging with heritage landscapes: 

Past, present and future; Ulrike Tappeiner (University of Innsbruck, Rakousko a EURAC.research, 

Itálie) na téma Archetypes of land-use trajectories reveal cascading effects on the multi-functionality 

of mountain landscapes. 

Vědecký program konference byl, mimo plenárních přednášek a posterové sekce, rozdělen 

do 9 časových bloků, během nichž proběhlo 27 tematických sekcí (některé sekce byly rozděleny 

do více na sebe navazujících časových bloků). V různorodých kontextech se věnovala pozornost 

především: 

1) krajinám v horských oblastech (sekce From memories to future: Multi-disciplinary 

approaches to governing fragile mountain environments; New activities in historic mountain 

landscapes; Current trends in mountain landscapes; Renewable energies in mountain 

landscapes: Conflicts and synergies; Research results of Rete Montagna on mountain 

landscape: The Alps in movement and other books and initiatives); 

2) ochraně krajiny a jejího dědictví (sekce Parks of the future; Spatial impacts 

and socio-economic issues of protected areas in the Alps; Landscape and cultural heritage: 

The power of case studies; Landscape and heritage: European and American case studies; 

Landscape and cultural heritage: Defining communities in Europe and Canada; Rural 

landscapes of food and heritage: Examining the potentials of gastronomy tourism 
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in sustaining rural landscapes; Geoparks and geotourism: Innovative approaches for regional 

development and nature protection in mountain areas?); 

3) minulým i nedávným proměnám krajiny (sekce Rural landscape history; Long-term 

monitoring of rural landscapes in Europe; Rewilding landscapes for the future – learning 

from the past; Energy landscapes: Researching, theorizing and illuminating the role 

of identities and subjectivities; East Asian and European rural landscapes in a globalized 

world: Change patterns, management issues and solutions; Open spaces in contemporary 

mountain metropoles: Discussing the landscape as a place for the public realm; Towards 

a cultural landscape of Alpine mass tourism? The landscape impact of tourism in the Alps 

revisited); 

4) zemědělskému hospodaření (sekce Non-mechanized farming: Spatial organization, farming 

and tenure practices in open field systems; Mountain grazing landscapes caught between 

abandonment, rewilding and agro-environmental bureaucracy: Is there an alternative 

future?); 

5) vztahům horských a nížinných oblastí (sekce Connecting landscapes: Reconstructing 

historical routes and route network dynamics on both extremes of the altitudinal scale; 

The Green Infrastructure approach addressed to mountain issues, including the continuum); 

6) vztahu krajiny a identity (sekce The impact of landscape change on landscape-related identity; 

Promoting traditional cultures and landscapes: The role of regional products in (re)producing 

identities); 

7) regionálnímu rozvoji (sekce Regional development); 

8) metodám výzkumu krajiny (sekce Methods capturing a landscape’s history). 

Odborný obsah konference opět vhodně doplnil bohatý společenský program, který zahrnoval 

nejen úvodní recepci a konferenční večeři, ale též již obligátní souběžně probíhající celodenní 

tematické exkurze (nyní 5 exkurzí představujících různé aspekty vývoje a managementu horské 

krajiny) konané v prostřední konferenční den a spojené s přesunem účastníků mezi dvěma místy 

konání akce. 


