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Letošní výroční členská schůze byla stejně
jako celá konference netradiční, neboť
proběhla on-line. Schůze se uskutečnila
dne 29. dubna 2021 v návaznosti na
konferenční část od 15:30 do 17:00.
Výroční schůze se zúčastnilo 30 členů.
Předsedkyně M. Šantrůčková přednesla
Zprávu o činnosti společnosti za rok 2020.
Zpráva bude zveřejněna v Bulletinu
2021/1.
Pokladník P. Maděra přednesl zprávu
o hospodaření v roce 2020 s tím, že
zpráva bude následně poskytnuta revizní
komisi. Zpráva bude zveřejněna v Bulletinu
2021/1.
P. Maděra tentokrát v roli šéfredaktora
přednesl zprávu o stavu časopisu Journal
of Landscape Ecology. Zpráva bude
zveřejněna v Bulletinu 2021/1.
M. Šantrůčková představila skutečnost, že
IALE-CZ figuruje ve spolkovém rejstříku,
vedeném Městským soudem v Praze pod
dvojím názvem a IČ. Platný název je Česká
společnost pro krajinnou ekologii, z.s., IČ
45019894. Kromě toho figuruje v rejstříku
ještě entita Regionální organizace
International Association of Landscape
Ecology České republiky, IČ 69061751.
Tato skutečnost nastala v souvislosti se
změnou právní formy společnosti na
zapsaný spolek.

M. Šantrůčková přednesla plán činnosti na
rok 2021. V roce 2021 je plánováno
uspořádat výroční konferenci (proběhla
on-line), podpořit konferenci ÚSES
a uspořádat krajinářskou dílnu. Jsou
plánována 3 čísla Journal of Landscape
Ecology a dvě až tři čísla Bulletinu IALECZ. Činnost společnosti byla podpořena
dotací od RVS.
Byla představena nominace tří čestných
členů IALE-CZ: prof. Pavla Kováře, doc.
Zdeňka Lipského a dr. Miloslava Gottlieba.
Proběhla diskuse o ceně V. Krajiny
a případné úpravě jejích podmínek.
Závěrem diskuse bylo, že letos cena
proběhne v tradičním formátu a podle
ohlasu přistoupíme k případné úpravě
podmínek od dalšího ročníku.
Usnesení:
(i) Výroční členská schůze České
společnosti pro krajinnou ekologii
schvaluje Výroční zprávu Hlavního výboru
o činnosti v roce 2020.
(ii) Výroční členská schůze České
společnosti pro krajinnou ekologii
schvaluje zrušení Regionální organizace
International Association of Landscape
Ecology České republiky, IČ 69061751
a zároveň s její sloučení s Českou
společností pro krajinnou ekologii, z.s., IČ
45019894, které tímto převezme veškerá
aktiva a závazky.
(iii) Výroční členská schůze České
společnosti pro krajinnou ekologii
schvaluje čestné členství Pavla Kováře,
Zdeňka Lipského a Miloslava Gottlieba.

Markéta Šantrůčková

Praha 2020. Ke stažení je na webu IALECZ.

V roce 2020 byly nejen život IALE-CZ a její
akce poznamenány pandemií koronaviru,
přesto se podařilo většinu
z naplánovaných aktivit uskutečnit.
1. výroční členská schůze IALE-CZ se
konala až 17. září 2020 v Ústí nad Labem.
Na schůzi byly projednány zprávy za rok
2019 a aktivity společnosti v roce 2020
a 2021.
2. Konference
Ve dnech 17. až 18. září 2020 proběhla
odložená výroční konference spojená
s výroční členskou schůzí, která se pod
názvem Krajina severních Čech:
přítomnost a budoucnost konala v Ústí
nad Labem ve spolupráci s Fakultou
životního prostředí UJEP. Na konferenci
bylo přihlášeno 41 účastníků, z toho 14
přednášejících. První den konference bylo
jednání s příspěvky a výroční schůze
společnosti, druhý den byl uspořádán
diskusní kulatý stůl nad aktuálními
problémy severočeské krajiny a odborná
exkurze. Z konference byl vydán sborník
abstraktů: Chuman, T., Šantrůčková, M.
(eds.): Krajina severních Čech: přítomnost
a budoucnost. Sborník abstraktů z výroční
konference CZ-IALE, Ústí nad Labem –

Další akcí, kterou se podařilo uskutečnit,
byla tradiční konference ÚSES zelená
páteř krajiny 2020. Hlavním
pořadatelem konference ÚSES je
Společnost pro ekologickou stabilitu
krajiny - SESK. IALE-CZ spolu
s Mendelovou univerzitou v Brně
a Ministerstvem životního prostředí ČR
byla spolupořadatelem. Seminář proběhl
v Brně v tradičním zářijovém termínu 9.
a 10. 9. 2020. Byl dvoudenní, první den
byly předneseny odborné příspěvky
a druhý den proběhla exkurze.
Naopak se nepodařilo uskutečnit
krajinářskou dílnu, jež měla pod
názvem Jedlá krajina proběhnout
v Balinách u Velkého Meziříčí. Bohužel jak
v původně plánovaném termínu v dubnu,
tak v náhradním termínu začátkem října
2020 byla epidemiologická situace taková,
že konání veškerých akcí bylo zrušeno.
3. Publikační aktivity
V roce 2020 byla v pravidelných termínech
vydána tři čísla plně recenzovaného
časopisu Journal of Landscape
Ecology. Více o časopisu je v samostatné
zprávě od šéfredaktora, prof. Petra
Maděry.
Loni také vyšla tři čísla Bulletinu IALECZ, který aktuálně informuje členy
i zájemce o dění v IALE-CZ a na poli
krajinné ekologie obecně. Byly udržovány
a pravidelně aktualizovány webové
stránky společnosti a nově byl zřízen
facebookový profil IALE-CZ. Za oboje
patří velký dík Tomášovi Janíkovi, který
web i facebook pravidelně aktualizuje.

4. Dotace od Rady vědeckých
společností
IALE-CZ získala na rok 2020 dotaci od
Rady vědeckých společností ČR (RVS)
v celkové výši 146 000,- Kč. Dotace byla
rozdělena na dvě části. Jedna část dotace
(109 000,- Kč) byla na vydávání
vědeckého, plně recenzovaného periodika
Journal of Landscape Ecology, dále na
vydávání bulletinu a provozování
webových stránek. Další projekt
podpořený RVS spolufinancoval
konferenční aktivity (37 000,- Kč).
V listopadu 2020 byl podán návrh na
změnu dotace tohoto projektu, který byl
schválen. Dotace byla využita zejména na
činnosti spojené s organizací výroční
konference společnosti.
V lednu 2021 bylo podáno podrobné
vyúčtování dotace a roční zpráva o činnosti
pro RVS, ve zprávě je vykázáno celkem 11
aktivit (podrobněji viz výše). Zpráva je
dostupná na webu RVS.
Na přelomu roku 2020 a 2021 byla podána
žádost o dotaci od RVS na rok 2021, která
byla v březnu letošního roku schválena.
Celková výše dotace pro IALE-CZ je
155 000,- Kč, z toho 118 000,- Kč na
vydávání časopisu a 37 000,- Kč na
pořádání konferencí.
5. Cena V. Krajiny nebyla za rok 2020
udělena.
6. Členská základna
IALE-CZ měla v loňském roce 89 členů,
z toho 35 mezinárodních (31 platících a 4
čestné členy). V roce 2020 byli přijati jen
dva noví členové, takže počet členů sice
pozvolna, ale setrvale klesá. Bude úkolem
Hlavního výboru i členů pokusit se tento
trend zvrátit.

7. Volby do Hlavního výboru v roce
2020
V dubnu 2020 proběhly volby do Hlavního
výboru IALE-CZ. I volby zkomplikoval
koronavirus, takže jejich termín byl
prodloužen a kromě korespondenční volby
byla umožněna i volba elektronická.
Celkem se voleb zúčastnilo 46 z celkového
počtu 92 členů IALE-CZ, tj. přesně
polovina (50%), což v dané situaci
můžeme považovat za úspěch. (Při
posledních předchozích volbách v roce
2016 byla účast 47,5%.) Z celkového
počtu 46 odevzdaných hlasovacích lístků
jich 41 bylo zasláno v papírové podobě
a pouze 5 voličů využilo možnost zaslání
elektronicky. Všechny lístky byly uznány
jako platné.
(Staro)nový 7 členný Hlavní výbor si na
své první schůzi v květnu 2020 zvolil ze
svých řad předsedu, místopředsedu,
tajemníka a hospodáře a začal pracovat
v tomto složení:
Předsedkyně: Markéta Šantrůčková
(VÚKOZ, Průhonice)
Místopředseda: Ivo Machar (PřF UP,
Olomouc)
Pokladník: Petr Maděra (LF MENDELU,
Brno)
Tajemník: Zbyněk Ulčák (FSS MU, Brno)
Členové:
Dušan Romportl (PřF UK, Praha; VÚKOZ,
Průhonice),
Alena Salašová (ZF MENDELU, Brno),
Miloslav Lapka (EF JU, České Budějovice).
Na tomto místě bych chtěla ještě jednou
poděkovat zejména dřívějšímu
dlouholetému předsedovi Zdeňkovi
Lipskému, který po dvou funkčních
obdobích již nemohl do Hlavního výboru
kandidovat. Díky patří i dalším členům

Hlavního výboru, kterými v letech 2016 až
2020 byli †Antonín Buček (LF MENDELU
Brno, do r. 2018), Tomáš Chuman (PřF
UK, Praha), Vilém Pechanec (PřF UP,
Olomouc, do r. 2017), Bořivoj Šarapatka
(PřF UP, Olomouc), Jiří Guth-Jarkovský
(MŽP ČR, od r. 2017).
7. Činnost Hlavního výboru v roce
2020
Nově zvolený Hlavní výbor se v roce 2020
sešel na jednom fyzickém a dvou on-line
jednáních.
Fyzické jednání proběhlo dne 29. 5. 2020
v Brně v budově MENDELU. Proběhla na
něm volba nového předsedy,
místopředsedy, tajemníka a pokladníka.
Byla zvolena revizní komise ve složení
Michal Friedl (LF MENDELU, Brno), Tomáš
Chuman (PřF UK, Praha), Jiří Guth (MŽP,
Praha). Byla též projednána organizace
výroční konference 2020 v odloženém
zářijovém termínu.
On-line schůzky na podzim 2020 byly
věnovány zejména přípravě výroční
konference 2021.
Markéta Šantrůčková
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Peněžní prostředky
- pokladna
- běžný účet v bance

2.

11.179,00

13.186,00

377.057,27

390.837,67

Výnosy celkem

255.390,41

z toho členské příspěvky

34.500,00

Náklady celkem

239.603,01

z toho mzdové náklady *)

8,000,00

4.

Dotace AV ČR (z ř. 2 výnosy celkem)

146.000,00

5.

Výsledek hospodaření (ř. 2 minus ř. 3)

+ 15.787,40

6.

Počet členů VS

Celkem 89 z toho 4 čestní

7.

Průměrná výše členského příspěvku na 1 člena VS
v uplynulém roce

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

3.

V roce 2020 bylo na příspěvcích vybráno
34.500,- Kč od celkem 57 členů, + 4
členové čestní.
Dotace RVS činila 146.000,- Kč (na
vydávání časopisu a pořádání konferencí)
Příjmy za JLE (předplatné, barevný tisk):
34.813,30 Kč
Konferenční vložné: 7.135,- Kč (výroční
konference)

Vratka z IALE za včasné zaplacení
příspěvků: 0,- Kč
Úroky: 33,11 Kč
Dary: 32.909,- Kč
Celkem tedy 255.390,41 Kč

Cena V. Krajiny: 10.000,- Kč
DPP v souvislosti s pořádáním konferencí,
editací sborníků a JLE, včetně daní:
8.000,- Kč

Vedení účetnictví: 5.000,- Kč

Výdaje související s vydáváním JLE:
175.744,- Kč (tisk 45.534,- Kč, poštovné
13.242,- Kč, provoz redakčního systému
a webu 7.260,- Kč, poplatky De Gruyter za
články 109.708,- Kč)

Poplatky za transakce na účtu: 339,- Kč

Poplatek za členství v RVS: 0,- Kč
Nájem adresy UK: 1.500,- Kč
Doména: 1481,- Kč
Celkem tedy 239.603,01 Kč

Členské poplatky IALE: 17.279,01 Kč
Výdaje na konference a krajinářskou dílnu,
včetně sborníků (vyjma DPP za
organizaci): 20.260,- Kč

IALE v roce 2020 hospodařilo se ziskem 15.787,40 Kč

Petr Maděra
hospodář společnosti

Časopis v roce 2020 zcela přešel na nový
redakční systém Clarivate Analytics.
Publikováno bylo celkem 21 článků, ale
jeden musel být retrahován. K retrakci
jsme přistoupili, protože článek
publikovaný v prvním čísle byl posléze
odhalen jako plagiát. Snahy o plagiát byly
zaznamenány v dalších dvou případech
ještě v průběhu recenzního řízení.
V předchozích letech jsme takto vážné
pokusy o podvod nezaznamenali.
V redakčním procesu jsme proto začali
používat antiplagiátorský systém.
Redakční rada začala pracovat
v pozměněném režimu, dva výkonní
redaktoři, jeden pro kulturně a sociálněekonomicky zaměřené články (Markéta
Šantrůčková), druhý pro přírodovědné
články (Ivo Machar). Výkonní redaktoři
zajišťují recenzní řízení a mohou článek
předat k vyřízení též jinému členu redakční
rady.
Takže z 20 korektně publikovaných článků
bylo 6 z dílny českých autorů, 5 pocházelo
z Indie, 3 z Malajsie a po jednom pak
z Kazachstánu, Beninu, Polska, Ukrajiny,
Peru a Indonésie. Potěšitelný je tak
rostoucí zájem českých autorů, naopak je
třeba zvýšit zájem autorů na západ od ČR.
Skutečností je, že bez článků ze zemí
východní Asie bychom ročník nenaplnili.
Na 20 publikovaných článků máme 20
článků zamítnutých, 50% rejection rate je
známkou zvyšující se kvality časopisu.

Tím, že je časopis vydáván v open access
režimu a indexován na SCOPUS, zvyšují se
nám pravidelně metriky. Citační skóre
časopisu (odpovídá impakt faktoru na
WoS) v roce 2020 vzrostlo z 1,1 na 1,3
a časopis je nyní mírně nad percentilem 40
ve své kategorii, to znamená, že se
pomalu posouváme z Q3 do Q2. Proto
jsme v loňském roce požádali i o zařazení
do Emerging Sources Citation Index (ESCI)
v rámci WoS, bohužel z formálních důvodů
nám nebylo vyhověno a musíme nyní dva
roky čekat, než budeme moci znovu
požádat o novou indexaci.

Trend citačního skóre časopisu v rámci kategorie
Environmental science – Nature and landscape
conservation, kde nám patří 103 příčka ze 177 časopisů
(41. percentil)

Co se týče ekonomické situace časopisu,
za open access a využívání redakčního
systému platíme nakladatelství Sciendo
(De Gruyter) 200 EUR za publikovaný
článek. Což tedy činí celkem 4000 EUR
ročně. S poplatky za tisk a poštovné
dosáhly celkové roční náklady téměř 176
tisíc Kč. Příjmy za předplatné a barevný
tisk, který je zpoplatněn, dosáhly necelých
35 tisíc Kč. Rozdíl je uhrazen z dotace RVS
a částečně z dalších vlastních zdrojů. Je
dlužno poznamenat, že bez dotace RVS
bychom časopis nemohli vydávat.
Petr Maděra

měnit? Kdo má právo vytvářet vize
budoucí krajiny? Odborníci, politici,
hospodáři? Nezapomínáme přitom na
mladou generaci, na jejich vnímání
venkova, které může být zcela odlišné?

Samotná konference byla dosti neobvyklá,
jak způsobem organizace, tak pojetím
tématu venkovské krajiny. Chtěli jsme jako
výbor IALE-CZ konečně po dlouhé době
online sezení a koukání do obrazovek
namísto do tváří známých a přátel,
uskutečnit konferenci v prostředí co
nejvíce přírodním, v hájence, s exkurzí do
CHKO Litovelské Pomoraví. Ani tentokrát
nám to protipandemická opatření
neumožnila, takže ze všech verzí jsme
nakonec přešli na čistě online verzi. Covid19 na to ale stejně čekal a ještě před
zahájením nám zkomplikoval situaci tím,
že jsme museli na poslední chvíli měnit link
na připojení.
Téma jsme pojali jako výčet současných
otázek, které klademe venkovské krajině.

Pro všechny? Pro zemědělství? Pro
lesnictví? Pro rybáře, lov, pro zábavu
a idylickou rekreaci? Pro adrenalinové
sporty? Pro ochranu přírody a zachování
biodiverzity? Pro welfare divokých
a hospodářských zvířat?

Jak bude vypadat námi předávané
dědictví? Máme dostatek informací
o krajině? Jak často a rychle ji budeme

Nejen její struktury, které vidíme,
ale také symboly a její historická
i současná traumata? Jaké je její poslání?
Čelíme stálým pokusům o technokratický
přístup, je krajina neživý prostor, který
snese cokoliv? Kdo selhává při suchu,
povodních, kůrovcové kalamitě, urbanizaci,
ochraně, megalomanských projektech krajina nebo společnost? Ovlivňuje stav
krajiny naše myšlení o ní samotné? Má
venkovská krajina svoji vlastní hodnotu
a trajektorii?
I když to zdaleka nejsou všechny otázky,
jejich smysl je zřejmý – ukázat diverzitu
zájmů a přístupů k venkovské krajině.
A nakonec otázka nejdůležitější –
dokážeme se shodnout na identifikaci
hlavních problémů současné venkovské
krajiny?
Podle pozvaných řečníků a vystupujících
z řad našich členů jsme konferenci rozdělili
do následujících bloků:
Klasické struktury zemědělské
krajiny v nové roli
Tomáš Vrška (Nová role lesů v krajině.
A kdo ji bude platit?)
Vít Jančák (Jak se proměnilo zemědělství
Česka za posledních 30 let?)
Jak tyto struktury ovlivňují náš socioekonomický systém a živočichy
Peter Mederly (Ekosystémové služby
v zemědělské krajině Slovenska)

Václav Zámečník (Zemědělská politika
a ptáci)
Tradiční i netradiční aktivity v krajině
Hana Skokanová (Zlepšení konektivity
zelené infrastruktury pomocí obnovy
zaniklých krajinných prvků)
Jiří Danihlík, Jan Brus (Včelaření na
venkově, aneb souvislost mezi krajinou
a zdravím včelstev)
Jarmila Filippovová (Vývoj některých
ekosystémových služeb venkovské krajiny
vybraného území Hrubého Jeseníku od 18.
st. po současnost)
Pohledy na krajinu z vnějšku
Ondřej Cudlín (Hodnocení zranitelnosti
a degradace (nejen) venkovské krajiny)
Pavla Pokorná (Hodnoty krajiny pohledem
dětských uživatelů)
Všichni řečníci se zhostili své úlohy velmi
zodpovědně, s plnou přípravou, a to se
projevilo na účasti, která v průběhu dne
překračovala stovku účastníků, což se nám
při výročních konferencích opravdu
nestává. Také probíhaly dvě větve diskuse
přímo online a na chatu kde již brzy žila
diskuse vlastním životem. To vše jsou
bezesporně výhody digitálního světa
konferencí. Nevýhodou je, že jsme se opět
fyzicky neviděli, nemohli bezprostředně
reagovat a přenést atmosféru mezi řečníky
a posluchači a zcela chybělo setkávání
a spontánní diskuse, jak tomu bývá na
dobrých konferencích.
Také se ve své podstatě nepodařilo
identifikovat jeden hlavní problém
současné venkovské krajiny ve smyslu
výzkumné otázky nebo hypotézy. Co se
však podařilo, bylo jasné sdělení, že jsme
na křižovatce a je na rozhodnutí naší
společnostmi, kam se bude ubírat budoucí
vývoj venkovské krajiny. A další – není na

to již mnoho času, společnost se musí
kvalifikovaně rozhodnout hned a tady.
A poslední pozitivní zjištění – krajina patří
do rukou lidí, ne do rukou politiků nebo
nějakých úzce zaměřených specialistů.
Krajina je naše dědictví, to víme a cítíme
i bez Evropské úmluvy o krajině 2000. A je
to velmi propojený systém.
Zde se podařilo díky sestavě řečníků
poukázat alespoň na dva základní systémy
– přírodní a společenský a jejich složité
interakce zvláště v době antropocénu, kdy
energie v rukou západní civilizace je
srovnatelná s energií velkých přírodních
procesů.
Poměrně vysoká účast pokračovala i do
odpoledních hodin do výroční schůze, kdy
nám asi bezprostřední diskuse mezi členy
chyběla nejvíce.
Poděkování patří především Ivovi
Macharovi, který se ochotně ujal
organizace, aby byl na poslední chvíli ze
zdravotních důvodů zcela vyřazen. Zde se
organizační výbor projevil jako tým
a pokusili jsme se vše zvládnout. Za to
patří poděkování všem členům výboru.
Kromě již zmíněného Ivo Machara to byl
Tomáš Slach, Markéta Šantrůčková, Petr
Maděra, Dušan Romportl, Miloslav Lapka,
Alena Salašová, Zbyněk Ulčáka. Ovšem
bez kvalitních řečníků a aktivních účastníků
ztrácí konference smysl, ať jsou pořádány
kdekoli a kýmkoli. A zde bych chtěl vyjádřit
naše velké poděkování řečníkům
a účastníkům za jejich trpělivost
s překonáváním technických překážek a za
pěknou diskusi.
Jednotlivé prezentace jsou k dispozici na
webu IALE-CZ.
Miloslav Lapka

Dne 1. července 2021 byl vyhlášen další
ročník ceny Vladimíra Krajiny, publikace je
možné nominovat do 1. září 2021.
Nominace na Cenu Vladimíra Krajiny
posílejte M. Šantrůčkové a Z. Ulčákovi na
adresy santruckova@vukoz.cz
a ulcak@fss.muni.cz. Neostýchejte se
nominovat sami sebe nebo své studenty,
doktorandy a mladé kolegy.
O udělení ceny rozhoduje odborná komise
složená z členů výboru IALE-CZ a českých
zástupců redakční rady spolkového
časopisu Journal of Landscape Ecology,
případně s ad hoc rozšířením o další
odborníky, pokud tak vedení společnosti
rozhodne. Komise má také právo
v konkrétním roce cenu neudělit. Laureát
poctěný udělením ceny za poslední
hodnocené období přednese příspěvek
k oceněnému tématu publikace na výroční
konferenci, kde mu je cena předána.
Česká společnost pro krajinnou ekologii
uděluje Cenu Vladimíra Krajiny za
vynikající publikaci v krajinné ekologii
autorovi (autorům) ve věku do 35 let od
r. 2017. Finanční ocenění s cenou
spojené obnáší 10000 Kč. Ocenění se
předává při slavnostním vyhlášení na
následné výroční konferenci IALE-CZ.
Markéta Šantrůčková

Cena se uděluje za publikaci (článek
zveřejněný v respektovaném recenzovaném
časopise,
monografii,
kapitolu
v recenzované
monografii
vydanou
respektovaným nakladatelstvím), kde je
nominant (člen IALE-CZ) jediným autorem
nebo
prvním
autorem
v
případě
spoluautorství. Nominantem je autor do 35
let věku, kterého dosáhl k datu prvního
zveřejnění publikace (jak je uvedeno na
webu časopisu v online first, pokud tuto
formu dotyčný časopis aplikuje). Termín
přihlášení (nominace) je do 1. září 2021.
Autor se do soutěže přihlásí buď sám nebo
může být nominován kterýmkoli jiným
členem (členy) IALE-CZ. Nominovat lze
i nečleny
IALE-CZ,
pokud
zároveň
s přihláškou do soutěže podají i přihlášku
do IALE-CZ.
Cena se uděluje vždy zpětně za publikační
výstup z období 1. 1. 2020 do 30. 6. 2021.
Tím se připouští půlroční překryv po sobě
jdoucích oceňovaných ročníků, avšak s tím,
že každá publikace může být nominována
do soutěže jen jednou.
Současně s PDF publikace (v podobě, v jaké
byla pro dokončeném recenzním řízení
zveřejněna) je třeba dodat:
(i) stručné zdůvodnění, v čem spočívá
nadstandardní kvalita práce;
(ii) autorský podíl autora (pokud není
jediným autorem);
(iii) stručný odborný životopis.

Na letošní výroční konferenci byly
schváleny nominace tří čestných členů
IALE-CZ, prof. Pavla Kováře, doc. Zdeňka
Lipského a PhDr. Miroslava Gottlieba,
kterým tímto srdečně gratuluji. Všichni
čestní členové jsou na následujících
řádcích představeni stručnými medailonky,
i když jejich práce je členům IALE-CZ
dobře známa.
Významnou osobnost, která se zabývá
krajinnou ekologií, může jako čestného
člena IALE-CZ nominovat každý z členů
IALE-CZ. Svoji nominaci předloží členům
hlavního výboru, kteří ji projednají. Po
schválení hlavním výborem je nominace
předložena k hlasování všem členům na
výroční členské schůzi.
Markéta Šantrůčková

Pavel Kovář se narodil 1. června 1952
v Ústí nad Orlicí do železničářské rodiny.
Pavel rád zdůrazňuje, že mládí strávené na
nádraží značně formovalo jeho
přírodovědnou budoucnost, některé z jeho
prvních odborných prací se věnují právě
synantropní flóře a viatické migraci. Tedy
vpravdě krajinně-ekologickému tématu.
Bez následků nezůstala ani možnost
levného cestování po všech koutech
republiky a k nejbližším sousedům (tam,
kde na hranicích nepřekážela železná

opona). Velký vliv měl na Pavla dozajista
jeho tatínek, který se věnoval pěstování
ovocných dřevin. Jako gymnazista se Pavel
setkával s řadou význačných
východočeských přírodovědců a botaniků.
Za všechny jmenujme Františka
Procházku, nebo Marcela Rejmánka.
V letech 1970 až 1975 studoval
geobotaniku na PřF UK v Praze a jako
diplomové téma si zvolil fytocenologickou
studii luk ve středním Polabí. Školitelkami
mu byly legendární české „lukařky“ Emilie
Balátová-Tuláčková a Denisa Blažková
a rostlinná ekoložka Jiřina Slavíková, část
o znečištění pak vedl Juraj Hajdúk.
Geobotanika je s krajinnou ekologií
poměrně úzce spjata a řada jevů, které
zkoumá, se děje právě na krajinné úrovni
(například již zmíněné šíření rostlin).
Krajinná ekologie jako taková byla u nás
v době Pavlových profesních začátků
institucializována v podobě Ústavu
krajinné ekologie ČSAV, kam Pavel jako
čerstvý absolvent nastoupil. Za vedení
ředitele, geobotanika prof. E. Hadače,
který ústav zakládal a tvořil jeho koncepci,
se zde zabýval využitím geobotanických
map v plánování krajiny a později zkoumal
atmosférickou depozici znečištění
v různých typech vegetace (toto téma
později oživil při svém pobytu ve Velké
Británii, kde se věnoval výzkumu depozice
dusíku v živých plotech). A získal také
zahraniční zkušenosti z extrémních
pouštních podmínek (Alžírsko). Poté, co
byl Ústav krajinné ekologie přesunut do
Českých Budějovic, nastoupil Pavel do
Botanického ústavu ČSAV (1985). Ve
skupině Karla Kopeckého a Zdeňka
Kropáče uplatnil experimentální přístupy
ve studiu interakcí plodina – plevel. V roce
1990 nastoupil jako odborný asistent na
oddělení geobotaniky na katedře botaniky
PřF UK v Praze, kde se také v roce 1994
habilitoval s prací o roli vegetace v ekologii

krajiny, v roce 2002 byl jmenován
profesorem a na pražské botanice působí
dodnes. Na své pracoviště přinesl řadu
nových a výrazně interdisciplinárních
témat, z nichž některá na dlouhou dobu
profilovala činnost celého geobotanického
oddělení a byla základem mnoha
diplomových a disertačních prací. Byl to
zejména výzkum interakcí mravenců
a rostlin, kde se zkoumalo snad vše od
půdních vlastností, přes myrmekochorní
šíření rostlin, populační ekologii až po
sukcesi. Podobně široce zaměřené byly
ikonické výzkumy na rudních
a struskopopílkových deponiích, které mají
opět značný přesah do ekologie krajiny
v rovině teoretických poznatků
i praktických dopadů např. pro
problematiku významu rekultivací. Zavedl
předmět Ekologie krajiny (nověji
Ekosystémová a krajinná ekologie)
a Diskusní semináře z ekologie obnovy
a ekotoxikologie (se zvanými hosty). Také
v dalších předmětech krajinná témata
uplatňoval (např. Vegetace střední Evropy
nebo Geobotanika). Pavel Kovář byl krátce
(2000 – 2002) vedoucím katedry botaniky
a v letech 2003 – 2009 děkanem PřF UK.
Ke krajinné ekologii jako zastřešujícímu
oboru rozličných vědních disciplín inklinuje
Pavel během celé své vědecké dráhy, nedá
se říci, že by byla jeho specializací, spíše
v sobě integruje jeho ostatní přírodovědné
zájmy. Pavlovou snahou je propojovat
odborníky podobného zaměření byť
formálně z různých institucí. Prvním
takovým pokusem byla sekce pro krajinněekologickou botaniku v rámci
Československé botanické společnosti,
kterou založil společně s Věroslavem
Samkem v roce 1988 a byla aktivní ještě
řadu dalších let. V porevoluční době se
však nabízelo propojení s Mezinárodní
asociací pro krajinnou ekologii (IALE),

která fungovala již od roku 1982. Pavel
Kovář se osobně znal s některými lidmi
aktivními v této organizaci ze svých
zahraničních cest a participací na
kongresech či konferencích. Například
s Johnem Wiensem, Richardem
Formanem, Zevem Navehem, Henri
Décampsem, Jaesperem Brandtem, Almo
Farinou, Keitarou Hara nebo Bobem
Buncem. Mnozí z nich přijeli na 1.
konferenci pořádanou pod hlavičkou IALE
do Prahy při příležitosti 650. výročí
založení Univerzity Karlovy v r. 1998. Tyto
kontakty zjednodušily vznik Rregionální
organizace IALE České republiky, která
formálně vznikla v roce 1999 společným
úsilím aktivních zástupců Akademie věd
a univerzit především z Prahy, Brna
a Olomouce. Zároveň se stala Českou
společností pro ekologii krajiny, jak ji
především vnímají její členové se zájmem
o obor z praktické sféry. Pavel byl prvním
předsedou IALE až do roku 2004. Byl také
deset let prvním šéfredaktorem Journal of
Landscape Ecology (do roku 2019). Do JLE
také nejednou přispěl autorsky, ať již
původními články nebo například četnými
recenzemi. Tím však Pavlovy snahy
o propagaci české krajinné ekologie
v zahraničí a integraci různých pracovních
skupin neskončily. V letech 2002 – 2005
dal dohromady skupinu odborníků, kteří
spolupracovali na evropském projektu
BIOHAB a vytvářeli společnou evropskou
metodiku pro prakticky použitelnou
klasifikaci a monitoring biotopů. Na úrovni
České republiky sdružoval různé instituce
projekt OP VK „Vytvoření a rozvoj
multidisciplinárního týmu na platformě
krajinné ekologie“ (hlavním řešitelem byl
Petr Maděra), který má řadu konkrétních
vědeckých výsledků z modelového území
kulturní krajiny českých vesnic
v rumunském Banátu.

Pavel Kovář se zásadním způsobem
zasloužil o vznik regionální organizace
IALE a její začlenění do světových
struktur, ať již svojí prací jako předseda
nebo šéfredaktor spolkového časopisu.
Proto Hlavní výbor IALE-CZ Pavla navrhnul
za čestného člena a jeho nominace byla
jednomyslně schválena jak v Hlavním
výboru, tak na plénu výroční konference.
Jaroslav Vojta

Jen obtížně bychom v českých zemích
hledali studenta krajinné ekologie či
absolventa příbuzných oborů, který by se
během svého studia nesetkal se jménem
nestora tuzemské ekologie krajiny –
Zdeňkem Lipským. Jeho skripta Krajinná

ekologie pro studenty geografických oborů
se stala legendárním materiálem a pro
mnohé z nás svého druhu iniciačním
textem. Na tato skripta pak navázaly jeho
další práce, zaměřené zejména na
sledování změn krajiny a její vývoj,
klasifikaci krajiny, novou divočinu a další
témata. Jeho odborný záběr je však
mnohem širší a podobně jeho profesní
život mnohem pestřejší než by se mohlo
z tohoto krátkého úvodu zdát.

Zdeňka většinou známe jako patriota
z úpatí Kaňku, málokdo už ví, že se narodil
v jihomoravských Hustopečích a jeho
kořeny vyrůstají v rodových lesích okolí
Víru na Vysočině. Léta povinné vojenské

sužby strávil na Vihorlatu a Slovensko se
tak stalo další oblíbenou krajinou, což
dokládá nejen jeho téměř bezchybná
slovenština, ale především skvělá
a generacemi studentů oblíbená přednáška
Fyzická geografie Slovenska. Než se však
Zdeněk stal oblíbeným pedagogem na
svojí Alma mater, prošel hned několika
výzkumnými ústavy – na VÚRV v Praze
a Tupadlech průkopnicky otevíral otázky
dálkového průzkumu Země v pedologii,
ve Vojenském zeměpisném ústavu rozvíjel
svou publikační činnost zejména
geograficko – cestovatelskými články, na
Ústavu aplikované ekologie v Kostelci n.
Č.l. pak dokončil svou dizertaci na téma
vývoje kulturní krajiny a začal se plně
věnovat přednášení a rozvíjení oboru
krajinné ekologie hned na dvou
univerzitách - ČZU a mateřské
Přírodovědecké fakultě UK. Po habilitaci se
pak stal vyhledávaným školitelem,
oponentem či členem zkušebních
a grantových komisí na téměř všech
československých univerzitách, kde
pomáhal etablovaní a popularizaci
mladého oboru. Nejen svými odbornými
studiemi, ale zejména osobní
angažovaností tak v nejlepším smyslu
zasáhl do života hned několika generací
českých i slovenských krajinných ekologů,
inženýrů, lesníků a geografů. Zároveň
dokázal své studenty provázat se
zahraničím - jeho účast na zahraničních
konferencích nejen IALE i dalších
odborných akcích, zapojení do
mezinárodních projektů otevírala dveře
studentům i dalším kolegům. Pamatuji si
na moment, kdy mne zcela bezprostředně
vyzval, zda bych jej zastoupil na
workshopu projektu ELCAI v portugalské
Evoře, kde se sešla tehdejší špička
evropské ekologie krajiny – vedle postav
jako Rob Jongman a Bob Bunceho jsem si
tehdy připadal jako ve snu!

Zcela logicky se tak Zdeněk stal
zakládajícím členem české regionální
pobočky IALE, násobným členem hlavním
výboru, předsedou i místopředsedou. Není
namístě zde vyjmenovávat řadu
konkrétních publikací, kterými ovlivňoval
rozvoj oboru, vedle ikonických skript však
zmiňme alespoň přelomový článek „The

changing face of the Czech rural
landscape“ v Landscape and Urban

Planning z r. 1995 nebo jeho poslední
rozsáhlejší práce věnované vývoji krajiny
Novodvorska a Žehušicka, kde
s kolektivem autorů odhaluje své široké
pojetí vnímání krajiny.
Zdeněk je ale především skutečným
terénním přírodovědcem v nejširším pojetí
– jeho praktické znalosti neživé i živé
přírody zdaleka přesahují záběr běžného
krajinného ekologa. Jeho široký rozhled se
pak v plném rozsahu projevuje v terénu –
ať už na jeho „domácím hřišti“ v okolí
Kutné Hory, v povodí horní Svratky kolem
Víru, na Slovensku či vzdálenějších
končinách. Já osobně rád vzpomínám na
společný čas strávený v Banátu, kde jsme
se studenty procházeli idylickou krajinou
českých vesnic a on zasvěceně komentoval
vše od způsobů hospodaření, přes druhy
dřevin až po krasové tvary. Diskuze a další
vyprávění pak pokračovalo večer, kdy se
u piva či „cujky“ setkávali studenti,
začínající vědci s dalšími legendami české
krajinné ekologie – Pavlem Kovářem,
Antonínem Bučkem, Janem Lacinou nebo
prof. Fantou a dalšími. S některými
osobnostmi jsme se bohužel již museli
rozloučit, važme si proto o to více těch
dosud aktivních a naslouchejme dál jejich
příběhům. Čestné členství v IALE-CZ je tou
nejlepší zárukou kvalitního zážitku!
Dušan Romportl

S jednoznačnou podporou se setkal návrh
na jmenování PhDr. Miroslava Gottlieba
čestným členem naší Společnosti pro
krajinnou ekologii IALE-CZ. V květnu mu
bylo 92 let a byl stále v plné síle, jak
z hlediska fyzického, kdy indiánským
během na nákup udivoval své sousedy, tak
z hlediska duševního, kdy jsme vedli
dlouhé debaty o tom, co právě čte, včetně
ruštiny a angličtiny, o stavu české krajiny
a o její častou ignoraci ze strany mnoha
politiků.
Tento neuvěřitelně aktivní a rovnovážný
život však poněkud vykolejil, když Mirek
zjistil, co všechno by ještě chtěl předat
a stihnout a jak málo má na to času.
Museli jsme naše společné aktivity omezit,
přesto však ještě stihl udělat podstatné
opravy do našeho společného review
článku pro náš časopis Journal of
Landscape Ecology o historii krajinné
ekologie v Čechách. Nyní se vrací do
rovnováhy a alespoň zprostředkovaně
sledoval naši výroční konferenci. Čestné
členství jej velice potěšilo, zvláště když se
dozvěděl, že jedním z navrhovatelů byl
také prof. Pavel Kovář.
PhDr. Miroslav Gottlieb patří mezi
zakládající členy krajinné ekologie u nás,
konkrétně ještě před vznikem Ústavu
krajinné ekologie ČSAV v roce 1972.
Nastoupil do něj sloučením z Kabinetu
teorie architektury a tvorby životního
prostředí (vzniká r. 1964). Dr. Gottlieb byl
spolupracovníkem význačných osobností
krajinné ekologie, prof. Emil Hadač,

Bohuslav Blažek, Jiří Petz, Otakar Bureš,
Jaroslav Stoklasa, Milena Rychnovská,
Václav Mejstřík, Václav Valtr, prof. Jan
Jeník, Jan Květ a další, řada z nich bohužel
již mlčících.
Pod záštitou prvního ředitele ÚKE ČSAV
prof. Emila Hadače se sešlo několik
osobností, které jinde nemohly najít
uplatnění kvůli svým kritickým postojům
proti vševědoucí komunistické straně. Mezi
tyto osobnosti patří právě Miroslav Gottileb
a Bohuslav Blažek, kteří zakládají sociální
a kulturní ekologii člověka, ovšem tento
název je ideologicky neprůchodný, neboť
navazuje na západní tradici Human
Ecology, takže se mění na neurální
antropoekologii jako určitou
komplementaritu k bioekologii. Tento
koncept vzbudil pozornost v zahraničí
a začala se rýsovat určitá
„antropoekologická škola“ zmíněná i v
zakladatelském díle krajinné ekologie
(NAVEH, LIEBERMANN, 1984).
Co se bibliografie Miroslava Gottlieba týče,
ta je roztroušena do mnoha časopisů a,
bohužel, do dnes již nepřístupných
výzkumných zpráv tehdejšího ÚKE.
Poměrně dobrý přehled dostaneme
z publikace 10 let Ústavu krajinné
ekologie. Bibliografie 1971–1981. Zde
najdeme mnoho jmen významných
osobností v ochrany přírody, biologie,
hydrobiologie, půdní biologie, botaniky,
lesnictví a samozřejmě naší sociálně pojaté
krajinné ekologie - architektury sociologie,
psychologie a dalších souvisejících oborů.
Zajímavé jsou studie Dr. Gottlieba, které
nesměly vyjít. Asi nejvýznamnější z nich je
rozsáhlá studie – disertační práce - Volný
čas obyvatel Ostravy. Oficiálně nikdy
nevyšla, na ní pak navázala již důkladněji

ideologicky zkontrolovaná studie pro
tehdejší Národní výbor hl. m. Prahy
(Gottlieb, 1978).
Obsáhlejší medailon Miroslava Gottlieba
v Bulletinu již vyšel k jeho devadesátinám
(Bulletin IALE-CZ, 3/2019), proto dovolte
tuto stručnější verzi, kterou bych rád
zakončil přáním pevného zdraví a dobré
mysli do dalších let a radosti z promýšlení
světa a jeho základních kategorií, které se
pro Mirka tak podivuhodně spojily ve
fenoménu české krajiny.
Miloslav Lapka

Dne 3. července 2021 se významného
jubilea dožil čestný člen IALE-CZ, prof.
Josef Fanta. Prof. Fanta se stále těší
pevnému zdraví a s neúnavnou energií se
snaží o nápravu české krajiny. V loňském
roce byl mimo jiné inspirátorem výroční
konference IALE-CZ v Ústí nad Labem,
která se zaměřila na problematiku obnovy
severočeské krajiny. Podrobný medailonek
s bibliografií byl zveřejněn již před deseti
lety na stránkách Zpráv České botanické
společnosti (46: 379 – 386, 2011). IALECZ se připojuje k dlouhé řadě gratulantů
a za všechny členy přeji prof. Fantovi, aby
ho jeho neúnavný elán a pozitivní duch
neopouštěly ani v mnoha následujících
letech.
Markéta Šantrůčková

Své posty naopak neobhajovali Liding
Chen (Chinese Academy of Sciences, Čína)
a Sima Fakheran (Isfahan University of
Technology, Irán).
V červnu proběhla volba tří nových
viceprezidentů (Vice President) a zároveň
členů hlavního výboru (Executive
Committee) světové IALE. Volit mohli
všichni členové IALE, tj. z IALE-CZ ti, kteří
mají zaplaceno mezinárodní členství. Ze
stávajících viceprezidentů IALE, kterým
končil mandát, znovu kandidoval Cristian
Echeverria (University of Concepcion,
Chile). Dalšími kandidáty byli Ramesh
Krishnamurthy (Wildlife Institute of India),
Alexander V. Prishchepov (University of
Copenhagen, Dánsko), Ian D. Rotherham
(Sheffield Hallam University, V. Británie),
Markéta Šantrůčková (VÚKOZ Průhonice,
ČR) a Weiqi Zhou (Chinese Academy of
Sciences, Čína).

Výsledky byly vyhlášeny na konci června
2021. Staronovým viceprezidentem byl
zvolen Cristian Echeverria, a dalšími
dvěma novými viceprezidenty se stali
Markéta Šantrůčková a Weiqi Zhou na
období od července 2021 do června 2025.
M. Šantrůčkovou do voleb nominovala
IALE-CZ. Jako členka viceprezidentka bude
mít na starosti komunikaci s jednotlivými
pracovními skupinami (Working Groups),
které v rámci IALE pracují, a podporu
jejich činnosti. Zapojí se i do práce
Diversity and Inclusion Committee, který
by měl pomoci propojovat vědce z celého
světa v rámci IALE.
Markéta Šantrůčková

Konference o budoucnosti Evropy je
celoevropský projekt, který byl
odstartován 9. května letošního roku
u příležitosti Dne Evropy. Příspěvky ze
všech akcí souvisejících s Konferencí
budou shromažďovány na jediném místě,
kterým je digitální platforma. Konečný
výsledek konference bude představen ve
zprávě společnému předsednictví, jež se
rovněž objeví na vícejazyčné platformě.
Představitelé Komise, Rady a Evropského
parlamentu následně co nejdříve
rozhodnou, jak na tuto zprávu v rámci
svých pravomocí a v souladu se smlouvami
EU navážou. Slavnostní zahájení
Konference o budoucnosti Evropy v ČR
jsme mohli sledovat 3. června 2021 od
16.00 do 18.00 hodin. Organizace
občanské společnosti v ČR připravují další
akci k zahájení celoevropské Konference
o budoucnosti Evropy 18. června 2021 od
10.00 do 15.00 hodin, kterou je
konference na téma "Perspektivy České
republiky v Evropské unii" v Jednacím sále
Senátu Parlamentu ČR ve Valdštejnském
paláci v Praze.
V České republice byly přípravy debaty
zahájeny setkáním v Poslanecké sněmovně
Parlamentu ČR v únoru 2020,
uspořádaném ve spolupráci se sítí
nevládních neziskových organizací EAPN
ČR, z.s. (European Anti Poverty Network Evropská síť proti chudobě a sociálnímu

vyloučení) a s Evropským institutem
Renaissance, z.ú. Přípravy probíhaly
v tematických pracovních skupinách
(ekonomicko-institucionální, bezpečnosti
a obrany, environmentální, sociální
a zdravotní, vzdělávání, kulturní). Práce
těchto skupin se odehrávala pod
koordinací Všeobecné pracovní skupiny,
jejímž zájmem jsou společná
a nejobecnější témata všech skupin,
primárním právní rámec Evropské unie
a zapojení veřejnosti do této debaty.
Výzvy plynoucí pro EU z dosavadních
trendů a výhledových odhadů směrem
k horizontu 2050 odkazují v oblasti
životního prostředí a návazných aspektů
života na stěžejní kauzality: Degradace
ekosystémů kombinací změn klimatu
a technogenní exploatace krajiny sníží
produkci potravinářského průmyslu, dojde
ke zdražení potravin a sociální problémy.
Potenciální nedostatek potravin bude hnací
silou migrace z Afriky a Asie. Nárůst počtu
obyvatel bude znamenat další zatížení
ekosystémů a to především v rozvinutých
zemích, v případě rozvojových zemí ve
spojitostí se zhoršující se klimatickou
situací bude posílena migrace. Rostoucí
spotřebu materiálů, potravin a energie lze
očekávat především v rozvojových zemích.
Bude pokračovat chemizace prostředí.
Zintenzivní se soutěž o zdroje, zejména
o vodu. Lze očekávat změny v povaze
práce v důsledku progresu technologií.
Budou akcelerovat ztráty biodiverzity
a přírodního kapitálu. Rozvoj syntetické
biologie nastolí etické otázky s tím
související. Tyto ukázky reálných hrozeb
a další problémy by měly být v průběhu
konference diskutovány a konfrontovány
s cíli, na nichž se sjednotí reprezentace
občanské společnosti ve státech EU, tedy
"cestou zdola".

Tajemníkem Všeobecné pracovní skupiny
k debatě o budoucnosti EU je pan Karel
Schwarz. Koordinací pracovní skupiny pro
environmentální otázky byl pověřen Jiří
Dlouhý z Centra pro otázky životního
prostředí UK, který je zároveň předsedou
Společnosti pro udržitelný život. Zmíněná
pracovní skupina rozdělila paletu otázek
životního prostředí do tematických okruhů,
kde jedním z nich je biodiverzita (zahrnuje
též krajinu a podstatný segment
zemědělství) - koordinace se zde ujal Pavel
Šremer. Mezi zhruba desítkou těch, kteří
se podíleli na vzniku zadaných podkladů,
figurují tři členové IALE-CZ: Petr Petřík,
Josef Fanta a Pavel Kovář.
V zadání pro každý tematický okruh, tedy
i pro okruh "Biodiverzita", bylo soustředit
do Anotace (1) analýzu současné situace,
(2) výčet toho nejdůležitějšího, co by se
mělo změnit do r. 2050 (příp. dále), (3)
navrhnout aktivity EU v řešení
soustředěných problémů, (4) detekovat
v dané tématice světové hrozby a propojit
s kontextem EU. Tato část podkladu je

chápána jako vstupní dokument každé
tematické pracovní skupiny (jediný krátký
dokument určený k vyvolání debaty).
Pracovní skupiny mohly vypracovat i delší
Argumentační dokument (jeden dlouhý
dokument nebo více delších dokumentů,
určených k vysvětlení, zdůvodnění
a popisu stávající situace a případně
i navrhovaných řešení), což se také
zpravidla stalo. Celkem byl záběr v rámci
enviskupiny zúžen na 4 pracovní tematické
okruhy - kromě Biodiverzity ještě Změna
klimatu, Udržitelná ekonomika a Zapojení
mladé generace. Termín pro odevzdání
přehledu zpracovaných témat a jejich
garantů byl 9. 5. 2021. Závěrem celého
procesu by měla být "Klíčová doporučení" tedy "very high level directions" včetně
návrhů na změnu systému "governance"
v EU. Stále není jasné, zda by měla být
výsledkem procesu i změna Smlouvy o EU
(Lisabonské smlouvy). Na webu
Interaktivní digitální platformy ke
Konferenci o budoucnosti EU se každý
může k různým okruhům témat vyjádřit.
Pavel Kovář

8.–9. 9. ÚSES – zelená páteř krajiny 2021.
Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská
1 Auditorium maximum, budova A,
přízemí.
20.–22. 9. Landscape 2021 - Diversity for
Sustainable and Resilient Agriculture.
Berlín, Německo / Online.

9. 11. Historical Landscape Ecology –
challenges for the twenty-first century.
Online.

25.–27. 1. Back to list Biodiversity and
Human Well-Being – Europe’s Role in
Shaping Our Future - FEdA International
Conference. Online.

11.–15. 7. European Landscape Ecology
Congress: Making the future, learning
from the past (IALE2022). Varšava,
Polsko.

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

10.–15. 7. IALE World Congress. Nairobi,
Keňa.

