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fungování časopisu patří výkonnému
redaktorovi Petru Maděrovi.

1. Výroční plenární shromáždění
IALE-CZ, které se konalo 31. 1. 2019
v Praze, stanovilo mj. také plán činnosti na
rok 2019.
2. V roce 2019 jsme uspořádali dvě
vědecké konference:
(i) Krajina v době klimatických změn,
31. 1. 2019 v Praze (spolu s výročním
plenárním shromážděním IALE-CZ),
z konference byl vydán sborník abstraktů.
(ii) Venkovská krajina 2019,
20.–21. 5. 2019 v Hostětíně, 16. ročník
tradiční mezioborové konference.
Z konference byl vydán tištěný sborník.

5. Byla vydána 2 čísla členského
zpravodaje Bulletin IALE-CZ. Bulletin
obsahuje informace o činnosti Společnosti
a kalendář akcí. Bulletin má nový design,
přetrvává problém úzkého autorského
kolektivu.
Bulletin je vydáván pouze v elektronické
podobě a elektronicky je také rozesílán
všem členům Společnosti na jejich
e-mailové adresy.
6. Počátkem roku 2019 byla podána na
RVS (Rada vědeckých společností) ČR
upravená žádost o dotaci na činnost
na r. 2019. Předsednictvo RVS následně
rozhodlo o přidělení dotace na podporu
vydávání vědeckého časopisu a pořádání
vědeckých konferencí na rok 2019 ve výši
133 000,- Kč.
Na rok 2020 bylo zažádáno o dotaci ve
výši 146 tis. Kč a IALE-CZ tuto částku
obdrželo v plné výši.

3. V roce 2019 byla uspořádána
krajinářská dílna. Dílna s názvem
Soundscapes – zvukové aspekty
krajiny se konala v termínu 26.–28. 4.
2019 v Kokořínském dole. Za její
uspořádání patří dík kolegům z Ústí nad
Labem (Johana Zacharová /Vardarman/,
Michal Forejt).

7. Počátkem ledna 2020 bylo na RVS
podáno podrobné vyúčtování dotace za
rok 2019 a výroční zpráva za rok
2019, která je k dispozici na webové
aplikaci RVS AV ČR. Ve zprávě je vykázáno
celkem 11 organizačních a publikačních
aktivit (vykazuje se JLE, bulletin, webové
stránky, konference, sborníky, Krajinova
cena i účast na mezinárodních akcích
IALE).

4. Byla vydána 3 čísla vědeckého časopisu
Journal of Landscape Ecology, celkem
ročník 2019 obsahuje 20 vědeckých
článků. Jednotlivá čísla a články jsou
k dispozici v tištěné i elektronické podobě.
Časopis je zařazen do databáze SCOPUS,
ročník 2019 byl již dvanáctý. Hlavní dík za

8. Cena Vladimíra Krajiny za
vynikající publikaci v krajinné
ekologii autorovi (autorům) ve věku
do 35 let
V roce 2019 byla potřetí udělena cena za
nejlepší publikaci v oboru. V souladu
s propozicemi soutěže byly nominovány

4 publikace, rozhodnutím 11členné poroty
získal cenu spojenou s finančním oceněním
Václav Fanta za publikaci: Fanta, V., Šálek,

M. and Sklenicka, P. (2019) How long do
floods throughout the millennium remain
in the collective memory? Nature
Communications, 10(1105), pp. 1–9. doi:
10.1038/s41467-019-09102-3.

9. Webové stránky společnosti
Proti roku 2018 se správa zlepšila, za což
patří dík novému správci Tomáši Janíkovi.
10. Členská základna
V roce 2019 jsme přijali přihlášku
s pořadovým číslem 210, číslování je
průběžné od počátku existence
Společnosti. Současný stav členské
základny činí 88 členů, z toho 4 čestní
členové. Mezinárodní členství mělo
v roce 2018 zaplaceno 32 našich členů (28
platících + 4 čestní členové).
Existují ovšem neplatiči, celkem
evidujeme 18 členů, kteří dosud nezaplatili
příspěvky za rok 2019 (stav k 15. 9. 2020)
– a 37 členů nemá zaplaceno na 2020.
Dlužné příspěvky je možno zaplatit
v hotovosti na této konferenci, nebo dále
převodem na účet 201097021/0300,
s uvedením členského čísla jako
variabilního symbolu.

11. Hlavní výbor v r. 2019 projednal
a schválil:
- upřesnění plánu akcí na rok 2019
(krajinářská dílna, konference Venkovská
krajina),
- uspořádání výroční konference v Ústí nad
Labem (nejprve v dubnu 2020, poté
přeloženo na září 2020),
- udělení Ceny Vladimíra Krajiny za rok
2019 (viz výše),
- vydávání bulletinu a JLE (přechod na
nový redakční systém vydávání JLE, nová
smlouva s vydavatelskou společností
Sciendo, změny v redakční radě a obsazení
funkcí),
- přijetí 4 nových členů společnosti,
- podporu Krajinářské dílny 2019 a 2020,
- přípravu voleb Hlavního výboru IALE-CZ
(schválení volební komise),
- nominaci člena Meziresortní koordinační
skupiny pro mezinárodní agendu ochrany
biodiverzity MŽP ČR (na základě žádosti
náměstka ministra Ing. Dolejského), za
IALE-CZ byl nominován doc. Ivo Machar.
Výroční zpráva Hlavního výboru byla
přednesena a následně schválena na
výročním plenárním shromáždění
Společnosti v Ústí nad Labem 17. 9. 2020.
Zdeněk Lipský
předseda Hlavního výboru za rok 2019

IALE v roce 2019 hospodařilo se ztrátou 134.979,29 Kč.
Vysoká ztráta je způsobena třemi hlavními faktory. Prvním je zaplacení poplatků De Gruyteru
za rok 2018, který nám v roce 2019 nenaúčtovali, druhým je zvýšení poplatků De Gruyteru
z 60 EUR na 200 EUR za článek a třetím je souběžné placení poplatků za redakční systém EFractalu, i když je redakční systém od roku 2019 zahrnut ve zvýšeném poplatku De Gruyteru.
Předpoklad pro rok 2020 je, že výdaje na JLE se sníží proti roku 2019 a nadále se ustálí (20
článků po 200 EUR za článek).

V roce 2019 bylo na příspěvcích (od
celkem 58 členů, někteří jsou členové
čestní) vybráno: 34.700 Kč,

DPP v souvislosti s pořádáním konferencí,
editací sborníků a JLE, krajinářské dílny,
včetně daní: 6.100 Kč,

Dotace RVS na vydávání časopisu
a sborníků z konferencí: 133.000 Kč,

Výdaje související s vydáváním JLE:
284.413,70 Kč
(tisk 64.716 Kč, poštovné 11.233 Kč,
provoz redakčního systému a webu 29.040
Kč, poplatky De Gruyter za články
179.424,70 Kč),

Příjmy za JLE (předplatné, barevný tisk):
17.500 Kč,
Konferenční vložné (výroční konference,
konference Venkovská krajina): 31.440 Kč,

Členské poplatky IALE: 16.033,24 Kč,

Vratka z IALE za včasné zaplacení
příspěvků: 7655,94 Kč,

Výdaje na konference a krajinářskou dílnu,
včetně sborníků (vyjma DPP za
organizaci): 35.038 Kč,

Úroky: 33,71 Kč,
Celkem příjmy: 224.329,65 Kč

Krajinova cena: 10.000 Kč,
Vedení účetnictví: 5.000 Kč,
Poplatek za členství v RVS: 1.000 Kč,
Poplatky za transakce na účtu: 931 Kč,
Celkem výdaje: 359.308,94 Kč

1.

Peněžní prostředky
- pokladna
- běžný účet v bance

2.

12.588,00

26.199,00

525.647,84

377.057,27

Výnosy celkem

224.329,65

z toho členské příspěvky

34.700,00

Náklady celkem

359.308,94

z toho mzdové náklady *)

6.100,00

4.

Dotace AV ČR (z ř. 2 výnosy celkem)

133.000,00

5.

Výsledek hospodaření (ř. 2 minus ř. 3)

- 134.979,29

6.

Počet členů VS

Celkem 210 (skutečný stav 88 z toho
5 čestných)

7.

Průměrná výše členského příspěvku na 1 člena VS
v uplynulém roce

800,-/400,-/200,-/150,- (členství
mezinárodní/národní/studenti/
důchodci)

3.

Petr Maděra
hospodář společnosti

Spolkový časopis Journal of Landscape
Ecology (JLE) prošel v letech 2019–2020
významnými změnami. Tou nejdůležitější
je změna redakčního systému, kdy jsme
přešli na platformu Clarivate Analytics,
kterou používá většina časopisů
indexovaných na WoS. Souběžně došlo
k nemalým změnám v redakční radě,
z nichž nejdůležitější byla změna na pozici
šéfredaktora (prof. Kovář po dlouhých
letech rezignoval na tuto funkci, nadále
však zůstává členem redakční rady).
Novým šéfredaktorem se stal prof. Petr
Maděra, dosavadní výkonný redaktor.
Logicky nastaly změny i na pozici
výkonného redaktora, v současnosti má
časopis dva: jednoho pro okruh přírodních
věd (prof. Ivo Machar) a druhého pro
okruh věd sociálně-kulturních (dr. Markéta
Šantrůčková). Došlo i ke změně obálky
časopisu, jež je nyní v souladu
s jednotným vizuálním stylem našeho
spolku. Počínaje ročníkem 2019, každý
ročník má nyní na obálce novou fotografii.
V říjnu 2020 časopis podal žádost o přijetí
do ESCI (Emerging Sources Citation Index,
který je součástí WoS).
Časopis eviduje v současné době zvýšený
zájem o publikování, ovšem především ze
zemí směrem na východ od ČR. Můžeme si

tak dovolit poněkud zpřísnit recenzní řízení
(máme cca 50% podíl zamítnutých článků)
a tím zvýšit kvalitu. Na SCOPUSu jsme
nyní hodnoceni ve třetím kvartilu v oboru
Environmental Sciences, v podoboru
Nature and Landscape Conservation jsme
na 102. pozici ze 160 časopisů
a v podoboru Management, Monitoring,
Policy and Law na 225. pozici z 333
časopisů. Citační skóre nám postupně
roste z 0,6 v roce 2017 na 0,8 v roce 2018
až na 1,1 v roce 2019. Pro rok 2020 jsme
zatím na hodnotě 1,4. Velmi uvítáme,
rozhodnete-li se jako členové IALE-CZ
v JLE publikovat, případně podaří-li se vám
k publikování získat i své zahraniční
kolegy. Stejně tak budeme rádi, budete-li
články z JLE citovat ve svých publikacích
pro jiné časopisy, což je minimálně stejně
důležité. Každá citace na WoS nám hodně
pomůže!!! K dosažení kvalitního obsahu
potřebujeme ovšem i kvalitní recenzenty,
proto prosím jménem redakční rady,
neodmítejte nám recenze, pokud vás o ni
některý z redaktorů požádá.
Na závěr bych chtěl velice poděkovat prof.
Kovářovi za jeho zásadní přínos v roli
šéfredaktora pro náš časopis, bez něho by
se nepodařilo etablovat mezinárodní
redakční radu a vypiplat z novorozence
mezinárodně oceňovaný časopis. Mé díky
patří i všem členům redakční rady, kteří se
budou snažit kvalitu časopisu udržet
a pokud možno neustále zvyšovat.
V neposlední řadě děkuji též všem
autorům, recenzentům a předplatitelům,
bez nichž by časopis nemělo smysl
vydávat.
Petr Maděra
šéfredaktor časopisu JLE

organizace, kterou přednesl prof. Petr
Maděra. Zpráva byla poté hlasováním
členské schůze schválena všemi hlasy.

Výroční členskou schůzi zahájil doc.
Zdeněk Lipský s podrobným přehledem
o činnosti organizace za období od
poslední předcházející členské schůze.
Poté byla přednesená Zpráva o činnosti
organizace hlasováním členské schůze
schválena všemi hlasy.
Poté převzal moderování průběhu členské
schůze místopředseda doc. Ivo Machar,
který poděkoval doc. Lipskému za jeho
dlouholetou poctivou práci v čele
organizace a za reprezentování organizace
v ČR i na mezinárodním fóru.
Dalším bodem jednání výroční členské
schůze byla Zpráva o hospodaření

Dále proběhla moderovaná diskuse, v níž
byli členové organizace seznámeni se
stavem a perspektivami vydávání
spolkového časopisu Journal of Landscape
Ecology. V několika diskusních příspěvcích
rezonoval názor, zda vzhledem k nákladům
na tisk a distribuci JLE by se nemělo přejít
pouze na elektronickou formu vydávání
časopisu. Byly diskutovány i další
záležitosti spolkového života – plánování
dalšího cyklu konference Venkovská
krajina, krajinářské dílny, aktuální otázky
krajinně-ekologických témat v ČR (záměr
kanálu DOL a jiné).
Na závěr členské schůze poděkoval doc.
Machar zástupcům UJEP za možnost
uspořádání členské schůze a členům
IALE-CZ popřál pevné zdraví v současné
nejisté době.
Zapsal 17. 9. 2020 v Ústí nad Labem

Ivo Machar

Pravidelná výroční konference naší
společnosti se v letošním roce konala
zatím v nejpozdějším termínu v průběhu
roku. Důvodem byla mimořádná
epidemiologická situace způsobená šířením
koronaviru, která znemožnila její
uspořádání v původně plánovaném
dubnovém termínu. Konference tak
proběhla na Univerzitě Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem v náhradním
termínu 17.–18. září 2020. Konferenční
jednání 17. 9. a navazující jednání
u kulatého stolu KraSeČ 18. 9. se
uskutečnily v aule Centra přírodovědných
a technických oborů (CPTO) v univerzitním
kampusu. Spolupořadatelem konference
se stala Fakulta životního prostředí UJEP,
která vytvořila potřebné organizační
zázemí. Poděkování patří děkanovi FŽP
doc. Kuráňovi a mladým kolegům z Ústí,
jmenovitě Johaně Zacharové a Elišce
Vildové. Konferenci také oficiálně zaštítil
svým jménem rektor UJEP doc. Martin
Balej, který je mimo jiné členem naší
společnosti.
Konferenci oficiálně zahájil děkan Fakulty
životního prostředí UJEP doc. Pavel Kuráň,
za IALE-CZ přednesl úvodní slovo
předseda konferenčního výboru Zdeněk
Lipský. Potom již následoval dopolední
blok vyžádaných příspěvků tematicky
zaměřených k názvu konference – Krajina

severních Čech. Jako první vystoupil
čestný člen IALE-CZ a „duchovní otec“
ústecké konference prof. Josef Fanta. Ve
svém příspěvku představil krajinu
severních Čech nejen devastovanou
lidskou činností, jak je často a oprávněně
vnímaná, ale současně krajinu nesmírně
rozmanitou jak po stránce přírodních
podmínek, tak z hlediska kultury
a environmentální historie. Docent Vojar
z České zemědělské univerzity v Praze
ukázal překvapivou pestrost stanovišť
posttěžební krajiny a její význam pro
obojživelníky. Profesor Frouz z Karlovy
univerzity představil výsledky studia
spontánní sukcese a možnosti jejich využití
při obnově ekosystémů na výsypkách.
František Pelc, ředitel Agentury ochrany
přírody a krajiny, se ve svém vystoupení
věnoval ekonomickým nástrojům
v ochraně přírody. Představil i další záměr
potenciálního rozšíření sítě velkoplošných
chráněných území, která by právě
v severních Čechách zahrnula rozsáhlou
a ve velkoplošné ochraně dosud
opomíjenou oblast Krušných hor.
Dopolední blok uzavřela Markéta
Hendrychová z FŽP ČZU referátem
o mezinárodním projektu TRACER, který
se věnuje transformaci uhelných regionů
v různých zemích.
Po polední přestávce a vložené členské
schůzi IALE-CZ pokračovala konference
odpoledním blokem, který zahájil Václav
Fanta, vítěz Krajinovy ceny za rok 2019.
Přítomné seznámil s tézemi vítězné
publikace na téma „Jsme schopni poučit se
z historických povodní?“ Další přednášky
byly již opět zaměřené převážně na
problematiku krajiny severních Čech:
Petr Kříž: Činnost AOPK v dynamicky se
měnícím Ústeckém kraji,

Adam Glier, Pavel Kovář: Stresová
ekologie v těžební krajině: postindustriální
deponie versus okolí jako prostředí selekce
příbuzných rostlin s malým a velkým
genomem,
Ondřej Cudlín: Výběr vhodných živočišných
druhů pro bioindikaci stavu biotopů
v narušené a kulturní krajině,
Tomáš Janík: Jak jsou na tom naše
chráněná území? Monitoring změn krajiny
na příkladu Ústeckého kraje,
Petr Petřík: Proměny chráněné krajiny
národních park Českosaského Švýcarska,
Tomáš Kučera: Stav a vývoj historických
parků z pohledu ochrany biokulturní
rozmanitosti na příkladu severních Čech,
Jiří Louda: Multidisciplinární přístup pro
podporu rozvoje zeleně v městské krajině
– případová studie Pastýřská stěna
v Děčíně,
Vladimír Zýka: Predikce poškození porostů
smrku pichlavého kloubnatkou smrkovou
v Krušných horách,
Dušan Romportl: GEO/BIODIVERZITA –
projekt komplexního hodnocení pestrosti
živé a neživé přírody.
Konferenci symbolicky uzavřelo závěrečné
slovo profesora Fanty na téma dalšího
vývoje a využívání krajiny severních Čech.
Druhý den, v pátek 18. září, se účastníci,
kteří v Ústí zůstali nebo ráno znovu přijeli,
rozdělili na dvě části. V univerzitním
kampusu se uskutečnil Kulatý stůl Krajina
severních Čech – jednání s cílem
prezentace a následná diskuze nad definicí
klíčových otázek a možných směrů
komplexního řešení problematiky životního
prostředí na příkladu modelového území

severočeského regionu. Více informací
k výstupům a závěrům z jednání je
uvedeno v samostatném příspěvku.
Druhá část účastníků absolvovala terénní
exkurzi na několik vybraných lokalit
v Podkrušnohorské pánvi, dominantně
ovlivněných nebo přímo vytvořených
povrchovou těžbou hnědého uhlí. První
zastávka byla pod zámkem Jezeří, kde
jsme pod vedením a s výkladem zámecké
kastelánky prošli zbytky rozsáhlého
Eisenberského parku, které by v těchto
místech člověk neznalý místní historie
vůbec netušil. Další zastávka nás zavedla
na okraj velkolomu ČSA, do míst velkého
sesuvu na úpatí Krušných hor z roku 2005.
Výklad zoologa CHKO České středohoří
nám přiblížil specifické ekosystémy na
okrajích velkolomu a překvapivé bohatství
zdejší fauny. Poté jsme nahlédli do útrob
dosud velmi aktivního a rozšiřujícího se
velkolomu Vršany. Poslední dvě zastavení
byla věnována diskutovaným ukázkám
hydrické rekultivace vytěžených lomů –
antropogenním jezerům Most a Milada.
Exkurze byla velmi poučná,
zprostředkovala nám názory ochranářů,
které jsou v mnoha směrech odlišné od
přístupu rekultivačních společností.
Konference v Ústí nad Labem se zúčastnilo
42 odborníků se zájmem o krajinu
a konference podle mého názoru splnila
svůj účel. Měl by to být ale jenom začátek
fundované odborné diskuse o tom, jak dál
nakládat s krajinou nejenom severních
Čech. Ke dni konání konference byl vydán
tištěný sborník abstraktů, jednotlivé
příspěvky by potom měly být publikovány
ve speciálním monotematickém čísle
časopisu Studia Oecologica, vydávaného
Fakultou životního prostředí UJEP.
Zdeněk Lipský

V pátek 18. září tohoto roku se uskutečnilo
jednání „Krajina severních Čech“,
pořádané Fakultou životního prostředí
Univerzity Jana E. Purkyně v Ústí nad
Labem ve spolupráci s IALE-CZ. Akce
plynule navázala na výroční konferenci
IALE-CZ „Krajina severních Čech –
Současnost a budoucnost“, která se
rovněž konala v prostorách univerzitního
kampusu. Na jednání vystoupili přizvaní
aktéři, kteří se chtějí podílet na rozvoji
zdejšího regionu, a odborná veřejnost.
Zúčastnilo se přibližně 50 odborníků
a zástupců z 25 institucí z oblasti státní
správy, akademického a vědeckovýzkumného prostředí i průmyslového
sektoru.
Za rozvířením diskuze nad komplexním
podchycením dalšího rozvoje severních
Čech hledejme osobnost prof. Josefa
Fanty. Jednání začalo jeho příspěvkem –
vytyčením deseti bodů, kterými je třeba se
zaobírat v rámci daného řešení. Posléze
byli přítomní seznámeni s pracovní verzí
projektu „Krajina severních Čech –
KraSeČ“ a po představení jednotlivých
aktérů následovala otevřená diskuze nad
definicí klíčových otázek a možných směrů
komplexního řešení problematiky životního
prostředí v modelovém území
severočeského regionu.

V průběhu diskuze byla zdůrazněna
nutnost získat komplexní systémový
pohled na krajinu severních Čech
současnou i minulou. Za klíčové bylo
shledáno navázání spolupráce
s organizacemi a institucemi a koordinace
diskuze, zejména pak s Uhelnou
platformou Ústeckého kraje a v návaznosti
na Strategii rozvoje Ústeckého kraje.
Navrženo bylo vytvoření pravidelně
aktualizované databáze, kam budou
přispívat instituce z celé ČR. Z této
databáze by vycházely analýzy
a definovaly by se trendy vývoje krajiny
severních Čech v rámci různých oborů.
Reflektovány by tedy byly i socioekonomické podmínky regionu a jeho
změny. Výše zmíněné činnosti by mohlo
zastat koordinační a poradní seskupení
zainteresovaných organizací, fungujících
v rámci konceptu „Landscape Observatory“
neboli krajinná pozorovatelna, které by
spolupracovalo se státní správou na rozvoji
regionu. Dalším aspektem, zmiňovaným
v diskuzi, je podporovat vzdělávání
vytvářením nových studijních programů,
které přímo souvisí s problematikou
severních Čech, tedy s obnovou krajiny
v kontextu výzev dalších desetiletí rozvoje
tohoto regionu.
Informace vzešlé z tohoto diskuzního
setkání poslouží jako výchozí podklad pro
přípravu projektu „KraSeČ“, jehož prvotní
fiše je v současnosti sestavována a bude
představena v nejbližší době. Projekt bude
založen na sestavení konsorcia odborníků
a organizací z různých odvětví lidské
činnosti, které spojuje vůle rozvíjet vizi
lepších severních Čech v souvislosti
s útlumem velkoplošné těžby hnědého uhlí
v regionu. Cílem projektu bude tedy
výzkum v oblasti obnovy a využití krajiny,

jeho implementace a také inovace
vzdělávání a popularizace daného tématu
ve společnosti. Význam připravovaného
projektu tkví v šíři záběru řešených témat
a propojení institucí, majících přímý vztah
k tomuto území a hluboký zájmem o jeho
budoucí rozvoj a stav. Mezi tématy, která
budou rozvíjena v rámci navrhovaného
projektu, jsou např. zhodnocení
ekologicko-ekonomické efektivnosti
rekultivačních zásahů, energetické využití
rekultivované krajiny, plánování/obnova
krajiny s využitím geoinformačních
technologií, sociální, kulturní a ekonomické
aspekty post-těžební krajiny, popularizace
výstupů projektu a jejich implementace do
vzdělávání.
O průběhu dalších aktivit v rámci přípravy
projektu „KraSeČ“ a možnostech zapojení
najdete v blízké době informace na webu
Fakulty životního prostředí UJEP.
Johana Zacharová, Diana Holcová

Plánovat cokoliv je v současné době velmi
nejisté. Přesto bychom chtěli v roce 2021
uspořádat některé tradiční i nové akce
IALE-CZ a je nutné je začít promýšlet již
nyní.
V roce 2021 by se jako každý rok mělo
uskutečnit výroční shromáždění členů
IALE-CZ spojené s konferencí. Konferenci
bychom chtěli dát více diskusní charakter
nad aktuálními otázkami krajiny a zejména
krajiny venkovské. Konferenci bychom
chtěli uspořádat jako dvoudenní 29. a 30.
dubna 2021 na Lovecké chatě v Horce nad
Moravou nedaleko Olomouce. Organizačně
bude konferenci zajišťovat doc. Ivo
Machar z Přírodovědecké fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci. Prostředí
Litovelského Pomoraví umožní exkursi do
zdejší atraktivní přírody a dvoudenní
formát více času pro diskuse. V současné
době je připravován první cirkulář
s podrobnějšími informacemi.
Další akcí, kterou bychom chtěli v roce
2021 uspořádat, je krajinářská dílna, jež
byla letos zrušena. Krajinářská dílna by
měla mít stejné téma jako ta letošní
neuskutečněná, tj. jedlá krajina. Její

uspořádání je plánováno na květen 2021
s tím, že termín bude upřesněn. Pořádání
krajinářské dílny si vzal na bedra stejný
team kolem dr. Johany Zacharové a dr.
Michala Forejta, který uspořádal dvě
předešlé dílny.
Stále nabízíme přednášky a vycházky
vedené členy IALE-CZ pro odbornou,
studentskou i laickou veřejnost. Přednášky
je možno též zařadit do výuky založené na
zvaných hostech. Více informací včetně
možných témat přednášek je uvedeno na
webu IALE-CZ.
Rovněž v roce 2021 bude vyhlášena cena
Vladimíra Krajiny za nejlepší publikaci na
poli krajinné ekologie pro mladé autory do
35 let věku. Výherce ceny pak přednese
přednášku na téma vítězné publikace buď
na výroční konferenci nebo při jiné
příležitosti.
Doufáme, že plánované akce se budou
moci uskutečnit bez (velkých) omezení.
O aktuálním dění v IALE-CZ
a připravovaných akcích budeme
informovat členy jak přímo e-mailem, tak
na webových stránkách.
Všem členům IALE-CZ přeji v následujícím
období pevné zdraví a budu se těšit na
viděnou na některé z akcí naší společnosti.
Markéta Šantrůčková

a degradace na topiče a nakonec odchod
k manuální práci v dočasnosti
a v nejistotě. Překročení hranice na Západ,
nové začátky na Univerzitě
v Amsterodamu, působení v nizozemské
Ochraně přírody a v Ústavu pro výzkum
lesa a krajiny ve Wageningen, účinkování
na půdě mezinárodních sdružení IUFRO
(Mezinárodní unie lesnických výzkumných
organizací) a IALE (Mezinárodní asociace
pro krajinnou ekologii), profesura a výuka
na Univerzitě ve Wageningen...

Archivní sbírka Paměť národa a životní
svědectví ventilované v Českém rozhlase
vyústily v zrod knihy, kde známý ekolog
Josef Fanta navrátivší se po letech
z holandské emigrace mohl uplatnit své
vlohy k srozumitelné popularizaci
problémů s životním prostředím, zejména
ve sféře lesnictví, a také k poutavému
vylíčení spletitých peripetií nevšedního
životaběhu.
Cenné jsou vzpomínky na genezi
"životního názoru" formovaného výraznými
osobnostmi lesnické nauky: Pravdomil
Svoboda, Alois Mezera, Antonín Pfeffer...
Po studiích Výzkumná stanice v Opočně,
poté Krkonošský národní park s prožitým
rokem okupace Sověty, přilétlými se šiky
letadel v srpnu 1968 přes krkonošskopolskou hranici, pro neskrývané kritické
názory komunisty rozhodnutý vyhazov
z funkce náměstka ředitele KRNAP

Člověk Fanta se ve světě neztratil,
pomáhal dotvořit moderní holandské
lesnictví, bezděky se stal protagonistou
"ekologie obnovy" jako mladé ekologické
subdisciplíny, a nikdy nevydržel být
apolitický - jak jinak, když přenos
užitečných výsledků výzkumu do
praktických aplikací, zde na úrovni krajiny,
nelze docílit efektivně jinak než přes
podporu politiků... Jako detektivka se
spisek čte v periodě po politické změně
v r. 1989, kdy se Josef Fanta mohl vracet
do vlasti a pomáhat s dlouho neřešenými
environmentálními problémy. Prozrazovat
obsah novinky se nemá, ale lze ji
doporučit jak studentům, tak těm zralejším
aktérům v ekologii krajiny.
Pavel Kovář

29.–30. 4. Výroční konference IALE-CZ.
Horka na Moravě.

25.–28. 5. Historical Ecology for the Future
(HEF2021). Metz, Francie.

7.–10. 6. 3rd ESP Europe Conference:
Ecosystem Services Science, Policy and
Practice in the face of Global Changes.
Tartu, Estonsko.
28. 6. – 1. 7. 8th Eugeo Congress on the
Geography of Europe (EUGEO2021). PřF
UK, Praha.

5.–9. 7. European Landscape Ecology
Congress: Making the future, learning
from the past (IALE2021). Varšava,
Polsko.
7.–9. 7. 3rd World Conference of the
Society for Urban Ecology (SURE2020):
Cities as social-ecological systems. Poznań,
Polsko.

17.–21. 8. 6th European Congress of
Conservation Biology. ČZU, Praha.

