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Konference a výroční členská schůze IALECZ by se v roce 2022 měla uskutečnit opět
fyzicky. Téma konference bude stále
aktuální Biodiverzita v zemědělské krajině.
Výroční konference se po několika letech
vrátí na půdu Zahradnické fakulty
MENDELU do Lednice.
Termín konání konference bude záviset na
aktuálních omezeních vyplývajících
z epidemie koronaviru. Zatím ji plánujeme
na 21. a 22. dubna 2022. Pokud by nebylo
možné uskutečnit setkání v dubnu, byl
stanoven i náhradní termín na 26. a 27.
května 2022.
Konference tedy bude letos dvoudenní.
První den počítáme s přednáškami
a výroční schůzí, druhý den by měl být
věnován exkurzi.
První cirkulář konference s podrobnějšími
podmínkami bude zveřejněn na konci
ledna 2022.
Markéta Šantrůčková

Malebná vesnice Zubrnice s muzeem
v přírodě a její okolí se o víkendu 9. a 10.
října 2021 staly již podruhé (poprvé
v dubnu 2018) dějištěm krajinářské dílny
České společnosti pro krajinnou ekologii.
Vděčni, že nám to epidemiologická situace
dovolila, jsme mohli ochutnat místní
krajinu. A to v podstatě doslova.
Začalo se brzy odpoledne botanickou
procházkou s Pavlínou Žáčkovou
a Martinem Kačmarem. Ti nás provedli
procházkou botanickým tempem krajinou
mezi Týništěm a Zubrnicemi za doprovodu
ochutnávek různých částí rostlin. Každý
z účastníků měl úkol sbírat jednu rostlinu,
abychom si z nich večer mohli udělat salát
či čaj.
Po pár hodinách seznamování se s místní
jedlou florou jsme doputovali do Zubrnic,
kde na nás již čekala světnice v muzeu
v přírodě ve stavení ze 17. století. Kamna
s plotnou již byla roztopena a všichni se
zapojili do přípravy večeře. Připravil se
nejen salát z jedlých planých rostlin, ale
i čaj. Roztopil se oheň i venku, kde jsme
vařili v kotlíku, a zároveň se realizoval
i experiment přípravy masa v tzv.
Setonově hrnci, tedy vařeni bez nádobí,
kdy obětí byl daněk od Zdeňky Smutné
z Kokořínska. Během večera panoval čirý
ruch, každý se zapojil do příprav. Na
plotně se pekly placky, které vždy hned
zmizely. Do příprav placek se zapojili
i nejmladší účastníci dílny. Když se
podařilo dovařit polévku, usadit maso do
země, byla už tma. Světnice se zaplnila,
jedlo se, pilo a Pavla Žáčková povídala
o tradici kváskového pečení chleba.

Posléze se celá skupina přesunula do
obecní ubytovny, kde jsme pokračovali
příspěvkem Zdeňky Smutné na téma
environmentálních aspektů výživy
a regionálních potravinových systémů.
Diskutovalo se až do pozdních nočních
hodin.
Další den se začal slavnostním vykopáním
masa ze Setonova hrnce v 8 hodin.
Většinu lidí zvědavost vytáhla z postele.
Pokus se povedl, byl výtečný. Po
gurmánské snídani s degustací různých
džemů a marmelád jsme vyrazili vzhůru po
úbočí Bukové hory do Vitína - na žádost

účastníků po klasické zelené turistické
značce přes bývalou osadu Velké Stínky.
Po pár hodinách jsme se s oddělenou
jednotkou s mladšími účastníky dílny
setkali ve Vitíně a díky krásnému počasí si
užili piknik na místě ve starém sadu.
Pohovořilo se o aktivitách místního spolku,
který vitínské sady ve spolupráci s lokálním
zemědělcem dosazuje a udržuje na uzdě
zarůstaní krajiny. Bohužel tento rok ovoci
nepřál, ale i tak byla příležitost ochutnat
na místě pár starých odrůd jablek.
Účastníci si také pochutnali na loňských
hruškách z Vitína usušených v historické
zubrnické sušárně.
Johana Zacharová

Do letošního ročníku soutěže o Krajinovu
cenu pro nejlepší publikaci na poli krajinné
ekologie pro mladé badatele byly
přihlášeny tři kvalitní publikace a soutěž
tak byla velmi vyrovnaná.
Krajinovu cenu v letošním roce získala
Eliška Tichopádová (roz. Fňukalová).
Příspěvek na témata vítězného článku
přednese na výroční konferenci IALE-CZ
v roce 2022.
Cenu Vladimíra Krajiny za vynikající
publikaci v krajinné ekologii autorovi ve
věku do 35 let uděluje Česká společnost
pro krajinnou ekologii od r. 2017. S cenou
je spojena i finanční odměna. Cena se
uděluje za článek zveřejněný
v respektovaném recenzovaném časopise,
kde je nominant (člen IALE-CZ) jediným
nebo prvním autorem v případě
spoluautorství. Termín přihlášení
(nominace) je do 1. září daného
kalendářního roku. Autor se do soutěže
přihlásí buď sám, nebo může být
nominován kterýmkoli jiným členem
(členy) IALE-CZ. Cena se uděluje vždy
zpětně za publikační výstup z období 1. 1.
předchozího roku do 30. 6. roku, v němž
je cena udělena. Již nyní tedy můžete
nominovat publikace svoje či svých
studentů, které vyšly v roce 2021.
Markéta Šantrůčková
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V roce 2022 proběhne další ročník tradiční
mezinárodní multioborové konference
Venkovská krajina, který se bude věnovat
tematice významných stromů v kulturní
krajině. Konference se uskuteční v tradiční
lokalitě, tj. v Hostětíně ve dnech 6. a 7.
října 2022, přičemž první den bude
vyhrazen přednáškám a druhý exkursi.
Protože konání konference bude
podpořeno grantem Významné stromy –
živé symboly národní a kulturní identity
Univerzity Palackého v Olomouci, nebude
od účastníků konference vybíráno vložné.
Sborník konferenčních příspěvků bude
zaslán k indexování do databáze Web of
Science.
Ivo Machar

V létě 2022 se uskuteční odložený kongres
IALE Europe s tématem Landscape
ecology – making the future, learning
from the past. Původně se měl konat již
v roce 2021, nový termín byl stanoven na
11.-15. července 2022. Místo konání
zůstává stejné - Varšava.
V současnosti je otevřen Call of abstracts.
Abstrakty musí poslat všichni zájemci
o účast na konferenci s příspěvkem nebo
posterem do 28. ledna 2022, tj. i ti, kteří
již poslali abstrakt na původně plánovanou
konferenci v červenci 2021. Early bird
registrace účastníků bude otevřena
v průběhu března 2022, definitivně se
registrace uzavře 31. května 2022.
Veškeré informace jsou na webových
stránkách kongresu.
Markéta Šantrůčková

Jednotlivé kapitoly, kterých je celkem
deset, mají následující názvy:
1. Konflikt mezi lidskou společností a volně
žijícími živočichy
2. Globální dopravní infrastruktura
Člen IALE-CZ Michal Bíl z Centra
dopravního výzkumu, v. v. i., sepsal spolu
s doc. Tomášem Bartoničkou, zoologem
z Masarykovy univerzity knihu, která se
zabývá aktuální a ožehavou problematikou
střetů se zvířaty na silnicích.
Jak název napovídá, kniha se věnuje
problematice konfliktu mezi lidskou
společností a volně žijícími živočichy
v prostoru především, ale nikoliv
výhradně, silniční dopravní infrastruktury.
Oba autoři se této problematice věnují více
než deset let, během kterých na dané
téma publikovali, veskrze v mezinárodních
časopisech, společně i jednotlivě desítky
prací. Přestože v této knize rozhodně
nejsou, z důvodu zachování čtivosti,
zmíněny všechny práce a studie, které za
poslední dobu byly v tomto novém oboru
silniční ekologie publikovány, je uveden
a zpracován dostatek zdrojů tak, aby z něj
mohli čerpat všichni případní zájemci
o tuto problematiku.

3. Statistiky střetů s volně žijícími živočichy
4. Následky střetů se zvířaty pro posádky
vozidel
5. Příčiny střetů se zvířaty na silnicích
6. Jak ohrožuje doprava volně žijící
živočichy
7. Kadávery a jejich další osud
8. Sekundární efekty silnic
9. Jak ovlivnit zvířata a zabránit střetům
s vozidly?
10. Opatření zaměřená na řidiče
a společnost
Knihu o rozsahu 250 stran, včetně 60
barevných obrázků a grafů, vydá
univerzitní nakladatelství Munipress
Masarykovy univerzity v Brně na počátku
roku 2022.
Michal Bíl

26. 1. Krajinami proti času. 18.
historickogeografická konference.
Přírodovědecká fakulta UK, Praha.

6.–7. 10. Venkovská krajina: Významné
stromy a venkovská krajina. Centrum
Hostětín, Hostětín

8. 2. Konference Zaniklé krajiny.
Přírodovědecká fakulta UK, Praha.

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

21.–22. 4. (fakultativně 26.–27. 5.)
Výroční konference IALE-CZ Biodiverzita
v zemědělské krajině. Zahradnická fakulta
MENDELU, Lednice.

17.–19. 5. Towards Land System Science,
The 1st International Electronic
Conference on Land. Online.
19.–20. 5. Město: Hranice představivosti.
8. brněnská konference urbánních studií.
Fakulta sociálních studií MU, Brno

25.–27. 6. Biodiversity and Human WellBeing – Europe’s Role in Shaping Our
Future. FEdA 1st European Conference.
Online.

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

22–26. 8. 6th European Congress of
Conservation Biology. ČZU, Praha.

