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Letošní výroční členská schůze se po roční
přestávce konala opět fyzicky v rámci
výroční konference na půdě Mendelovy
univerzity v Lednici. Schůze se uskutečnila
dne 21. dubna 2022 v návaznosti na
konferenční část od 16:30 do 17:45 (dle
článku 10 stanov společnosti byla schůze
zahájena v 13:30 a odložena). Výroční
schůze se zúčastnilo 15 členů.
Předsedkyně M. Šantrůčková přednesla
Zprávu o činnosti společnosti za rok 2021.
Zpráva bude zveřejněna v Bulletinu
2022/1.
Pokladník P. Maděra přednesl zprávu
o hospodaření v roce 2021 s tím, že
zpráva bude následně poskytnuta revizní
komisi. Zpráva bude zveřejněna v Bulletinu
2022/1.
P. Maděra tentokrát v roli šéfredaktora
přednesl zprávu o stavu časopisu Journal
of Landscape Ecology. Zpráva bude
zveřejněna v Bulletinu 2022/1.
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 2022. V roce 2022 je plánováno
uspořádat výroční konferenci (proběhla
současně s výroční schůzí), uspořádat
konferenci Venkovská krajina 2022
s tématem Významné stromy, podpořit
konferenci ÚSES. Zvažováno je uspořádání
krajinářské dílny. Bude vyhlášena
Krajinova cena. Jsou plánována 3 čísla
Journal of Landscape Ecology a dvě až tři
čísla Bulletinu IALE-CZ. Činnost společnosti
byla podpořena dotací od RVS.
Proběhla diskuse o úpravě podoby
přihlášky (elektronizaci procesu přijímání
nových členů). Předsedkyně představí ve
spolupráci se správcem webu T. Janíkem
její možnou novou podobu.
Usnesení:
(i) Výroční členská schůze České
společnosti pro krajinnou ekologii
schvaluje Výroční zprávu Hlavního výboru
o činnosti v roce 2021.
(ii) Výroční členská schůze České
společnosti pro krajinnou ekologii
schvaluje dokončení převodu společnosti
na zapsaný spolek dle občanského
zákoníku (č. 89/2012 Sb.). Spolek bude
nadále fungovat pod názvem Česká
společnost pro krajinnou ekologii, z.s. (IČO
45019894). Bude právním nástupcem
spolku Regionální organizace IALE České
republiky (IČO 69061751), jenž bude
zrušen bez likvidace.
Plán činnosti byl vzat na vědomí.
Markéta Šantrůčková

I v roce 2021 byly činnost a akce IALE-CZ
poznamenány pandemií koronaviru, přesto
se podařilo většinu z naplánovaných aktivit
uskutečnit, byť některé on-line.
1. výroční členská schůze IALE-CZ se
konala 29. dubna 2021 on-line. Na schůzi
byla projednána zpráva za rok 2020
a aktivity společnosti v roce 2021.
2. Konference
Výroční konference společnosti byla
spojena s další tradiční akcí, a to
konferencí Venkovská krajina, ale celá
proběhla netradičně dne 29. dubna 2021
on-line. Tématem konference byla Vize,
mise a problémy venkovské krajiny krajina pro budoucnost nebo pro
experimenty minulosti? Vzhledem
k nepříznivé epidemiologické situaci
a nemožnosti osobního setkání jsme se
rozhodli konferenci neodkládat
a uspořádali jsme ji na platformě Zoom.
Nicméně díky atraktivnímu tématu se nám
podařilo oslovit více účastníků i mimo řady
členů společnosti a počet účastníků
konference tak byl dvojnásobný, než bývá
obvyklé (91 účastníků, z toho 10
přednášejících). Konference se zúčastnili
i kolegové ze Slovenska. Prezentace jsou
ke stažení na webu.

Další akcí, kterou se podařilo uskutečnit,
byla tradiční konference ÚSES zelená
páteř krajiny 2021 s podtitulem ÚSES
a zelená infrastruktura. Hlavním
pořadatelem konference ÚSES je
Společnost pro ekologickou stabilitu
krajiny - SESK. IALE-CZ spolu
s Mendelovou univerzitou v Brně byla
spolupořadatelem, záštitu poskytlo
Ministerstvo životního prostředí. Seminář
proběhl v Brně v tradičním zářijovém
termínu 8. a 9. 9. 2021. Byl dvoudenní,
první den byly předneseny odborné
příspěvky a druhý den proběhla exkurze.
Po roční pauze se podařilo na podzim
(9. a 10. října 2021) uspořádat
i krajinářskou dílnu, jejímž hlavním
mottem byla Jedlá krajina. Krajinářská
dílna byla koncipována jako workshop pro
20 účastníků, aby byl prostor pro
vzájemnou diskusi. Dílna proběhla
v prostorách skanzenu v Zubrnicích
a v okolní krajině a starém sadu. Dílny
jsou určeny především mladým
výzkumníkům a studentům, umožňují
vzájemné poznání a diskuse nad
problematikou krajiny a udržitelnosti.
3. Publikační aktivity
V roce 2021 byla v pravidelných termínech
vydána tři čísla (20 článků) plně
recenzovaného časopisu Journal of
Landscape Ecology. Více o časopisu je
v samostatné zprávě od šéfredaktora,
prof. Petra Maděry.
Loni také vyšla dvě 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 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 2021 dotaci od
Rady vědeckých společností ČR (RVS) na
svoji činnost v celkové výši 155 000,- Kč.
Dotace byla rozdělena na dvě části. Jedna
část dotace (118 000,- 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 krajinářské
dílny a výroční konference společnosti.
V lednu 2021 bylo podáno podrobné
vyúčtování dotace a roční zpráva o činnosti
pro RVS, ve zprávě je vykázáno celkem 12
aktivit (podrobněji viz výše). Zpráva je
dostupná na webu RVS.
Dále byla podána žádost o dotaci na
příspěvky do mezinárodních společností,
jichž je IALE-CZ součástí. Tato dotace byla
schválena ve výši 15 658,- Kč.
Na přelomu roku 2021 a 2022 byla podána
žádost o dotaci od RVS na rok 2022, která
byla v březnu letošního roku schválena.
Celková výše dotace pro IALE-CZ je
161 000,- Kč, z toho 123 000,- Kč na
vydávání časopisu a 38 000,- Kč na
pořádání konferencí.

pracovníkům do 35 let za vynikající
publikaci v oboru Krajinná ekologie. V roce
2021 byly do soutěže přihlášeny tři
publikace. Cenu získala Eliška Tichopádová
(roz. Fňukalová) z VÚKOZ, v.v.i. a PřF UK
za autorský článek Fňukalová, E., Zýka, V.,
Romportl, D. (2021): The Network of
Green Infrastructure Based on Ecosystem
Services Supply in Central Europe. Land
10/6: 592.
6. Členská základna
IALE-CZ měla v loňském roce 82 členů,
z toho 37 mezinárodních (z toho 5
čestných členů). V roce 2021 byli přijati
dva noví členové, takže počet členů sice
pozvolna, ale setrvale klesá. Bude úkolem
Hlavního výboru i členů pokusit se tento
trend zvrátit.
7. Činnost Hlavního výboru v roce
2021
Hlavní výbor se v roce 2021 sešel na online jednání v rámci výroční schůze. Další
schůzka proběhla (fyzicky) v prosinci 2021
a byla věnována zejména přípravě výroční
konference 2022.
On-line hlavní výbor projednal podporu
návrhu projektu Univerzity Palackého do
programu „Životní prostředí, ekosystémy
a změna klimatu“ financovaného
z Norských fondů 2014-2021.
8. Mezinárodní aktivity
V roce 2021 byla předsedkyně IALE-CZ,
Markéta Šantrůčková, zvolena
viceprezidentkou a členkou výkonného
výboru (executive committee) IALE.
Markéta Šantrůčková

5. Cena V. Krajiny
Cena Vladimíra Krajiny je od roku 2017
udělována každoročně mladým vědeckým
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V roce 2021 bylo na příspěvcích vybráno 45.850,- Kč od celkem 70 členů, + 5 členové čestní.
Dotace RVS činila 170.658,- Kč (na vydávání časopisu a pořádání konferencí a členské
poplatky IALE)
Příjmy za JLE (předplatné, barevný tisk): 29.100,00 Kč
Konferenční vložné: 0,- Kč
Vratky na účet: 2011,- Kč
Úroky: 2,84 Kč
Dary: 28.587,- Kč
Celkem tedy 276.208,84 Kč

DPP v souvislosti s pořádáním konferencí, editací sborníků a JLE, pořádáním krajinářské dílny
včetně daní: 23.022,- Kč
Výdaje související s vydáváním JLE: 346.384,70 Kč (tisk 72.618,- Kč, poštovné 10.468,- Kč,
poplatky De Gruyter za články 263.298,70 Kč)
Členské poplatky IALE: 15.658,20 Kč
Výdaje na konference a krajinářskou dílnu, včetně sborníků (vyjma DPP za organizaci):
8.247,- Kč
Cestovné: 13.471,- Kč
Cena V. Krajiny: 10.000,- Kč
Vedení účetnictví: 6.000,- Kč
Poplatek za členství v RVS: 0,- Kč
Poplatky za transakce na účtu: 447,- Kč
Nájem adresy UK: 500,- Kč
Doména: 1481,- Kč
Výroba razítek: 1127,- Kč
Celkem tedy 426.337,90 Kč
IALE-CZ v roce 2021 hospodařilo se ztrátou 150.129,06 Kč
Petr Maděra
hospodář společnosti

Časopis v roce 2020 zcela přešel na nový
redakční systém Clarivate Analytics
a v roce 2021 jsme v tomto úspěšně
pokračovali. Publikováno bylo celkem 20
článků a 1 recenze na knihu. Využíváním
antiplagiátorského systému jsme se
vyhnuli v loňském roce zaznamenaným
pokusům o plagiátorství.

Také se dobře zaběhla práce redakční rady
v pozměněném režimu, kdy dva výkonní
redaktoři, jeden pro kulturně a sociálněekonomicky zaměřené články (Markéta
Šantrůčková), druhý pro přírodovědné
články (Ivo Machar) zodpovídají za
recenzní řízení. Co se dosud příliš nedaří,
je to, že mohou článek předat k vyřízení
též jinému členu redakční rady.
Z 20 publikovaných článků bylo 11 z dílny
českých autorů, 3 z Indie a po jednom pak
ze Slovenska/Mexika, Indonésie, Nigérie,
Ukrajiny, Kolumbie, Holandska/Brazílie.
Potěšitelný je tak stále rostoucí zájem
českých autorů, naopak je třeba zvýšit

zájem autorů na západ od ČR, což je trvalý
úkol, který se příliš nedaří naplnit.
Skutečností je, že bez článků ze zemí
východní Asie bychom ročník nenaplnili.
V roce 2021 máme na 20 publikovaných
článků 12 článků zamítnutých, což
znamená 37,5 % poměr vrácených článků
(rejection rate). Oproti loňsku jsme zde
zaznamenali pokles, ale pokud vezmu
celkové počty od roku 2020 do
současnosti, tak je to stále přesně 50 %.
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Trend citačního skóre časopisu v rámci kategorie
Environmental science – Nature and landscape
conservation, kde nám v roce 2020 patřila 103 příčka ze
177 časopisů (41. percentil = Q3), za rok 2021 známe jen
CiteScore Value, percentil ještě nebyl zveřejněn (? =
doufejme Q2).

Tím, že je časopis vydáván v open access
režimu a je indexován na SCOPUS, zvyšují
se nám zatím stále a pravidelně metriky.
Citační skóre časopisu (odpovídá impakt
faktoru na WoS) pořád roste, v roce 2019
bylo 1,1, v roce 2020 se zvýšilo na 1,3, ale
v roce 2021 jsme zaznamenali poměrně
vysoký skok na 2,2 což by nás mělo
posunout z Q3 do Q2.
Co se týče ekonomické situace časopisu,
za open access a využívání redakčního
systému platíme nakladatelství Sciendo
(De Gruyter) 230 EUR za publikovaný
článek, což je zdražení o 30 EUR za článek
dle nové smlouvy platné od ledna 2022.
Sice platíme zálohu předem ve výši 5750
EUR ročně, ale SCIENDO by nám mělo
vrátit 1150 EUR, protože záloha je za 25
článků, ale my publikujeme většinou jen
20 článků ročně. S poplatky za tisk (73 tis)
a poštovné (10 tis.) dosáhly celkové roční
náklady téměř 347 tisíc Kč, ale tak vysoké
náklady byly v roce 2021 proto, že jsme
v tomto roce výjimečně platili publikační
výdaje současně zpětně za rok 2020 (dle
staré smlouvy) a dopředu za rok 2022 (dle
nové smlouvy). Příjmy za předplatné
a barevný tisk, který je zpoplatněn,
dosáhly necelých 30 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

Téma letošní výroční konference IALE-CZ
2022 bylo netradičně iniciováno
absolventkou krajinářské architekty ZF
Mendelu Ing. Petrou Kunovskou.
Impulzem jí byla diplomová práce
zabývající se tématem podpory biodiverzity
živočichů v zemědělské krajině Lednickovaltického areálu. Petra si chtěla splnit
svůj sen a potkat se jak s lidmi, které
citovala ve své práci, tak s dalšími
nadšenci pro krajinu, kteří rovněž vnímají
dané téma jako vysoce aktuální a důležité.
Oporou Petře při organizaci byli zástupci
z IALE-CZ, ZF Mendelu, Společnosti pro
ekologickou stabilitu krajiny (SESK)
a Biosférické rezervace Dolní Morava
(BRDM). Téma biodiverzity v zemědělské
krajině přilákalo celkem 76 účastníků
i včetně místních studentů.
Dvoudenní konference proběhla na jižní
Moravě, akademické půdě Zahradnické
fakulty v Lednici pod záštitou děkanky doc.
Dr. Ing. Aleny Salašové a pokračovala
druhý den exkurzí na soukromých
a obecních pozemcích v režimu
ekologického zemědělství v Šardicích.
První den konference byl věnován
přednáškám. Své příspěvky prezentovali
odborníci z řad akademických pracovišť:
Univerzity Karlovy v Praze, Palackého
univerzity v Olomouci a Mendelovy
univerzity v Brně; z výzkumných ústavů:
Silva Taroucy (VÚKOZ), Zemědělského

výzkumu s. r. o., Botanického ústavu AV
ČR, Ústavu výzkumu globální změny AV
ČR (Czechglobe); dále nechyběli ani
představitelé z Agentury ochrany přírody
a krajiny ČR, Biosférické rezervace Dolní
Morava či praktikující projektanti ÚSES
z firmy Ageris s. r. o. Osvěžujícím bodem
programu byl doc. Petr Marada, zároveň
nadšený ekologický zemědělec, který první
den odprezentoval svou činnost na
pozemcích v Šardicích a druhý den pak
ukázal v praxi při exkurzi. Pro letošní
ročník nás poctil svou přítomností
i zahraniční host z Rakouska Dipl.-Ing. Dr.
Harald Kutzenberger z kanceláře TBK pro
ekologii a krajinné plánování a sdílel
s námi své zkušenosti ze sousední země.
Prezentované příspěvky ve vztahu
k biodiverzitě se dále dotýkaly např.
oblastí eroze půdy a její optimalizace, vlivů
klimatické změny, různých způsobů
hospodaření, územního systému
ekologické stability, zelené infrastruktury,
agro-environmentálních opatření, činností
jednotlivých organizací i ve spolupráci
s obcemi aj. Prezentace jsou dostupné na
webu. Celý den byl završen rautem
a degustací jihomoravských vín, kdy měli
účastníci možnost diskutovat
o nedořešených tématech za méně
formální atmosféry.
Druhý den exkurze navštívili účastníci
konference již zmíněné Šardice. Kromě
činnosti na pozemcích ekologického

zemědělství Petra Marady prezentovala
starostka Šardic i aktivity obce ve
spolupráci s AOPK ČR na podporu
biodiverzity v zemědělské krajině. Na první
pohled bylo možné jasně vidět rozdíl mezi
konvenčním a ekologickým zemědělstvím.
Na jedné straně velká vysychající, větrem
a vodou erodující pole a na straně druhé,
zdravěji vypadající drobnější políčka
s navazujícími ovocnými sady, biopásy,

pásy krajinné zeleně či mokřady. Život na
poli byl vidět v přímém přenosu. Účastníci
si mohli odnést poselství, že hospodaření
na zemědělské půdě udržitelnějšími
a ekologičtějšími způsoby je opravdu
možné a že přináší prospěch nejen
biodiverzitě a zdravotnímu stavu krajiny,
ale i našim očím návštěvníků, protože
zdravější a pestřejší zemědělská krajina je
jednoduše krásnější!
Petra Kunovská

Bob Bunce na konferenci IALE v Praze (1998)

Ze Spojeného království přišla smutná
zpráva, že zemřel Bob Bunce. Byl jedním
z pilířů zakládající generace International
Association for Landscape Ecology (IALE)
a velký přítel české komunity angažující se
v ekologii krajiny. Jako svědek prožitých
skutečností obsažených v předchozí větě
se nevyhnu zčásti osobnímu ladění tohoto
textu. V době, kdy jsme se seznámili
(2 roky po založení IALE, na sympóziu
v dánském Roskilde 1984), měl za sebou
již 10 let výzkumné práce pod střechou
Institute of Terrestrial Ecology (ITE)
v Cumbrii (Merlewood Station, Grangeover-Sands), jakož i práci pro ochranu
přírody (Nature Conservancy
v Merlewoodu). V ITE pracoval po celou
dobu existence ústavu (1974-2000).
Bezprostředně po meetingu v Roskilde
jsem přes několik zemí s návštěvami
vědeckých institucí docestoval do anglické
oblasti Morecambe Bay a našel tam na
sérií dní útočiště v Allithwaite u Boba
a Fredy Bunceových s jejich synem
Davidem, seznámil se s projekty ústavu
v Grange-over-Sands, toulal se mezi

živými ploty po pastvinách s tisíciletými
klony kapradiny hasivky orličí, zajel na kole
na sever do země jezerních básníků (Lake
District) a pokusil se s pomocí průvodce
překonat za odlivu záliv napříč tekutými
písky. O osm let později, už po politickém
uvolnění u nás, jsem v ITE měl možnost
absolvovat vědeckou stáž, sdílet ji
i s rodinou, a objasnit ve srovnávací studii
roli živých plotů při retenci spadu dusíku
v krajině kolem silného bodového zdroje
znečištění, farmy vepřů. S Bobem jsme se
setkávali na konferencích a kongresech
IALE, v r. 1998 na první konferenci IALE
v ČR při pražských oslavách 650. výročí
založení Univerzity Karlovy, z níž si spolu
s několika dalšími zahraničními osobnostmi
odvezl zlatou medaili UK udělenou za
podporu mladých vědeckých pracovníků
během předchozího režimu
v Československu. Byl to zlomový okamžik,
který zesílil podporu Boba a dalších
osobností IALE ve prospěch usnadnění
vzniku národní větve asociace o rok
později s následně ustáleným tuzemským
názvem Česká společnost pro ekologii
krajiny (IALE-CZ). Mezinárodní spolupráce
se rozrůstala, např. v kooperaci zástupců
14 evropských zemí (2002-2005, projekt 5.
rámcového programu EU: BioHab
(Biodiversity and Habitats), EU DG
Research FPV, EESD Part A: Environment
and Sustainable Management), jehož
koordinátorem a hlavním ideovým
tahounem byl Bob Bunce. Výstupní
koncept klasifikace a monitoringu
stanovišť EU byl kolektivně publikován
(Landscape Ecology, 2008, 23: 11-25)
a postupně přijímán do přístupů
v nakládání s krajinou a v legislativně
zakotvených procedurách řady států EU.
V r. 2010 se Bob aktivně účastnil
mezinárodní konference IALE uspořádané
na Moravě (a také tu oslavil kulaté
narozeniny). Buď sám nebo s rodinou

anebo s dalšími kolegy navštívil ČR také
soukromě, měl zde přednášky pro
studenty nebo absolvoval terénní exkurze
(vždy pilně kreslil – zachycoval svými
skicami krajiny a charakteristické objekty
v nich). Alespoň v kostce k jeho
odbornému curriculu:
Robert Gerald Henry Bunce se narodil
21. 10. 1940 v Dorsetu a navštěvoval
wellingtonskou školu v Sommersetu. Titul
bakalář věd (B.Sc.) získal v oboru botanika
v Bangoru, titul Ph.D. v oboru ekologie
tamtéž. Zpočátku pracoval v oblasti
ochrany přírody; v letech 1966-68 vyvíjel
allometrické techniky na odhad hmotnosti
sušiny stromů a jejich produkci
z jednoduchých měření, např. obvodu
stromů. V letech 1969-73 rozvíjel
standardní metody vegetačního průzkumu
používané k hodnocení britské lesní
vegetace. Organizoval a prováděl
stratifikaci náhodných vzorků lesů na
území celé Británie. Provedl počítačovou
analýzu a interpretaci ekologie
a významnosti výsledků. V letech 1974-76
aplikoval metody využité k analýze
vegetace na informaci o prostředí získanou
z map. Možnosti metody demonstroval na
příkladě Shetlandu a Cumbrie, kde se na
tomto základě začalo prosazovat územní
plánování. V letech 1977-84 etabloval
klasifikaci krajiny pro Velkou Británii, která
posloužila jako základ ke krajinnému
managementu zejména pro farmáře.
Rozvíjel také metodologii umožňující
porovnat potenciál využívání krajiny se
současným stavem. V letech 1985-90 se
zabýval modely odhadu potenciálu změny
britské krajiny při zabudování i socioekonomických faktorů a v období 1990-93
pracoval na analýzách a interpretacích
retrospektivních dat (změny vegetace
a krajinného krytu od r. 1978). Od r. 1994
až do nedávné doby se zabýval vývojem

Bob Bunce na Hazmburku v Českém Středohoří

klasifikace prostředí Evropy a jejího využití
ke koordinaci krajinných a ekologických
dat. Publikoval několik set vědeckých
a odborných článků a je hlavním autorem
či spoluautorem řady knižních publikací.
V letech 2003-2007 byl Bob zvolen
prezidentem IALE. Už v důchodu se stal
členem nově vytvořeného Centre for
Ecology & Hydrology (UKCEH), kde působil
do r. 2019. Jeho četné pedagogické
zkušenosti se zrodily ze spolupráce s řadou
vysokých škol – byl vedoucím kursů BSc
a MSc (např. IGER, Wye College, College
Ambleside, od r. 1987 Lancaster
University, po r. 2000 působil na ALTERRA
Green World Research v holandském
Wageningen a nakonec účinkoval jako
profesor a vedoucí Environmental Sciences
at the Estonian University of Life Sciences
v Tartu). Od r. 1993 byl členem
Commission on Environmental Sustainable
Protection při IUCN. Členem mezinárodní
redakce časopisu Journal of Landscape
Ecology vydávaného naší společností byl
počínaje ročníkem 2018, což bohužel
nenávratně skončilo dubnem 2022.
Bobova činorodost, přátelské a povzbudivé
jednání v mezilidských vztazích a ochota
vždy poradit nebo přiložit ruku k dílu nám
bude chybět.
Pavel Kovář

Dne 1. července 2022 bude vyhlášen další
ročník ceny Vladimíra Krajiny, publikace je
možné nominovat do 1. září 2022.
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 2022.
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. 2021 do 30. 6. 2022.
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.

Organizační výbor mezinárodní
multioborové konference Venkovská
krajina srdečně zve všechny zájemce
k účasti na 18. ročníku této tradiční akce
konané pod záštitou IALE-CZ. Odehraje se
v termínu 6.-7. října 2022
v bělokarpatském Hostětíně. Hlavním
tématem konference budou tentokrát
„významné stromy“.
Čím vším může být strom významný?
Může být významným i strom
nevýznamných rozměrů? Dá se
významnost stromu objektivně zhodnotit?
První konferenční den bude věnován
pestré paletě příspěvků, které se této
problematice věnují. Druhý den pak
vyrazíme do okolí Hostětína za
významnými stromy, které jsou k vidění
právě ve zdejší venkovské krajině. Bílé
Karpaty, to jsou soliterní duby, letité
oskeruše, památné lípy. Anebo mnohem
více? Pojďme to spolu zjistit.
Více informací o konferenci naleznete
v I. cirkuláři.
Tomáš Slach a Ivo Machar

Česká společnost pro krajinnou ekologii,
z.s. po ruské invazi na Ukrajinu vydala
prohlášení, jímž důrazně odsuzuje agresi
Ruska a ruského vládnoucího režimu vůči
Ukrajině. Dále plně podpořila stanovisko
International Association for Landscape
Ecology (IALE) a stanovisko IALE-Russia
k situaci na Ukrajině.
Markéta Šantrůčková

8.–10. 6. Third ESP Africa Conference
Ecosystem services for the future:
Delivering value for Nature, Livelihoods
and Economic Investment. Musanze,
Rwanda.

10.–14. 10. 4th ESP Europe Conference.
Heraklion, Řecko.

21.–25. 11. Ecology and Evolution: New
perspectives and societal challenges,
SFE2-GfÖ-EEF joint meeting. Mety,
Francie.

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

12.–15. 12. ACES-ESP Conference.
Washington, DC, USA.

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

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

28. 8. – 2. 9. INTECOL 2022. Ženeva.

6.–8. 9. XXV. Kongres České geografické
společnosti a 18. Kongres Slovenskej
geografickej spoločnosti: Česká
a slovenská geografie: mezi národní tradicí
a mezinárodní relevancí. Přírodovědecká
fakulta UP v Olomouci.
12.–14. 9. Biogeography of the
Carpathians: 3rd Interdisciplinary
Symposium. Přírodovědecká fakulta UK,
Praha.
15.–23. 9. The IENE 2022 International
Conference. Kluž, Rumunsko.
21.–23. 9. IALE Germany: Annual Meeting
2022. Current environmental problems and
future perspectives. Nuertingen, Německo.

6.–7. 10. 2022. Venkovská krajina:
významné stromy. Hostětín.

