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Předseda společnosti RNDr. PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D.

Počet členů 80

Členský příspěvek 800 Kč

Členský příspěvek redukovaný 400 Kč

WWW stránky http://www.iale.cz

WWW stránky v anglickém jazyce http://www.iale.cz/en

Knihovna NE

Bulletin alespoň 1x ročně ANO

Bulletin častěji 1x ročně ANO

Kontakt

Česká společnost pro krajinnou ekologii, z.s.

IALE-CZ, Přírodovědecká fakulta UK

Albertov 6

128 43 Praha 2

Telefon 296528320

Fax 296528256

E-mail santruckova@vukoz.cz

Předseda společnosti

RNDr. PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D.

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Květnové nám. 391

252 43 Průhonice

Telefon 296528320

Fax 296528256

E-mail santruckova@vukoz.cz
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• Publikační činnost

Časopis mezinárodní (cizojazyčný)

1. Journal of Landscape Ecology

Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Jazyky: anglický, Počet

čísel: 3, Recenzováno: ANO, ISSN: 1805-4196, WWW: https://sciendo.com/journal/JLECOL

Mezinárodní vědecký časopis, plně v angličtině, open access. V roce 2022 vyšlo ve 3 číslech 20 článků. Časopis

má mezinárodní redakční radu. Je veden v mezinárodních databázích, mj. je od 1.1.2016 zařazen v databázi

SCOPUS. Využívá redakční systém Clarivate Analytics.

Zpravodaj (zprávy) vědecké společnosti

1. Bulletin CZ-IALE

Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Jazyky: český, Počet

čísel: 2, Recenzováno: NE, WWW: http://www.iale.cz/aktivity/bulletin/

Členský zpravodaj je distribuovaný elektronicky a přináší informace o proběhlých i budoucích akcích, recenze

nové literatury, personálie, výroční zprávy, zprávy z jednání výboru společnosti apod. V roce 2022 vyšla 2

čísla.

Sborník

1. Machar, I. (ed.): Významné stromy ve venkovské krajině. Sborník z konference

Podíl: vedlejší, Význam: vysoký, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Celkový počet příspěvků: 20,

Počet slovenských příspěvků: 5, Jazyky: český, slovenský, anglický, Počet stran: 149, Recenzováno: ANO,

ISBN: 978-80-244-6200-4, WWW: http://www.vyznamnestromy.cz/vystupy.php

Sborník příspěvků z konference Venkovská krajina 2022: Významné stromy. Ve sborníku je publikováno 20

příspěvků, z toho 5 slovenských. Všechny články mají anglické abstrakty. Sborník byl vydán ve spolupráci s

Univerzitou Palackého v Olomouci. Sborníku bylo přiděleno doi (10.5507/prf.22.24462004) a byl odeslán k

indexování na Web of Science.

2. Kunovská, P., Šantrůčková, M. (eds.): Biodiverzita v zemědělské krajině: Současná
situace, vize a zkušenosti z praxe. Sborník abstraktů z výroční konference IALE-CZ 2022

Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Celkový počet příspěvků:

20, Počet zahraničních příspěvků: 1, Jazyky: český, anglický, Náklad: 80, Počet stran: 25, Recenzováno:

NE, WWW: http://www.iale.cz/aktivity/vyrocni-konference/

Sborník abstraktů z výroční konference Biodiverzita v zemědělské krajině: Současná situace, vize a zkušenosti

z praxe, která se konala 21.-22.4.2022 v Lednici. Kromě přednesených příspěvků jsou ve sborníky i abstrakty

posterů.

Jiné publikace a webové stránky

1. Janík, T.: Webové stránky společnosti

Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Forma:

www stránka, Jazyky: český, anglický, Recenzováno: NE, WWW: http://www.iale.cz/

Webové stránky společnosti jsou vedeny v češtině a v angličtině. Přinášejí základní informace o společnosti,
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konaných a připravovaných akcích, Bulletin CZ-IALE v elektronické podobě, odkazy na další důležité stránky

(Journal of Landscape Ecology a další).

2. Janík, T.: Facebook společnosti

Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná

(odborná i laická), Forma: www stránka, Jazyky: český, anglický, Recenzováno: NE, WWW:

https://www.facebook.com/CZ.IALE/

Facebookové stránky společnosti jsou v češtině a v angličtině. Přinášejí aktuální informace o společnosti,

konaných akcích, činnosti členů a odkazy na další akce a stránky.

• Konference a semináře

Konference, kongres (50 a více účastníků) mezinárodní

1. Kunovská, P., Šantrůčková, M., Salašová, A., Čupa, P., Lacina, D.: Biodiverzita v
zemědělské krajině: Současná situace, vize a zkušenosti z praxe

Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Lednice, Doba

konání: 21.-22.4.2022, Jazyky: český, anglický, Celkový počet příspěvků: 17, Počet zahraničních

příspěvků: 1, Celkový počet všech účastníků: 76, Počet všech aktivních účastníků: 18, Počet všech

zahraničních účastníků (mimo SR): 1, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 1, WWW:

http://www.iale.cz/aktivity/vyrocni-konference/

Výroční konference společnosti byla v roce 2022 uspořádána jako dvoudenní, kdy první den proběhly

přednášky a výroční schůze společnosti na půdě Zahradnické fakulty MENDELU v Lednici a druhý den exkurze

do zemědělské krajiny kolem Šardic. Konference byla hojně navštívená odborníky z akademické sféry, institucí

ochrany přírody i ze zemědělského výzkumu a praxe. Podařilo se získat i zahraničního přednášejícího, který

referoval o výzkumech v zemědělské krajině a uplatnění jejich výsledků v praxi v Rakousku. Z konference byl

vydán sborník abstraktů.

Konference, kongres (50 a více účastníků) česko-slovenský

1. Machar, I., Slach, T., Maděra, P.: Venkovská krajina 2022. Významné stromy

Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: Hostětín,

Doba konání: 6.-7.10.2022, Jazyky: český, slovenský, Celkový počet příspěvků: 23, Počet slovenských

příspěvků: 4, Celkový počet všech účastníků: 53, Počet všech aktivních účastníků: 25, Počet všech

slovenských účastníků: 7, Počet aktivních slovenských účastníků: 4, WWW: http://www.iale.cz/aktivity

/venkovska-krajina/

Tradiční konference na téma venkovské krajiny byla v roce 2022 zaměřena na téma významných a starých

stromů v krajině. Konala se jako obvykle v Hostětíně (Bílé Karpaty), kde jí poskytlo zázemí ekocentrum

Veronica. Většinu času vyplnily příspěvky, nicnémě necelé odpoledne bylo věnováno i exkurzi k významným

stromům v okolí Hostětína, u nichž je připravováno jejich prohlášení za památné. Účast na konferenci byla

vysoká, včetně účastníků ze Slovenska. Z konference byl vydán sborník příspěvků.

Konference, kongres (50 a více účastníků) národní

1. Lacina, D., Doubrava, D., Glos, J., Urbanová, M., Trtílková, H.: ÚSES – zelená páteř krajiny.
Zkušenosti s realizacemi skladebných částí ÚSES

Podíl: vedlejší, Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Brno, Doba
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konání: 7.-8.9.2022, Jazyky: český, Počet příspěvků: 9, Celkový počet všech účastníků: 65, Počet všech

aktivních účastníků: 10, Počet všech slovenských účastníků: 2, WWW: https://www.uses.cz/seminar-

uses-zelena-pater-krajiny/uplynule-rocniky/rocnik-seminare-2022/

Hlavním pořadatelem konference ÚSES je Společnost pro ekologickou stabilitu krajiny - SESK. Dalšími

spolupořadateli jsou Česká společnost pro krajinnou ekologii – IALE-CZ a Mendelova univerzita v Brně, záštitu

poskytlo Ministerstvo životního prostředí ČR. Seminář proběhl v Brně v tradičním zářijovém termínu (7 a 8. 9.

2022). Byl dvoudenní, první den byly předneseny odborné příspěvky a druhý den proběhla exkurze.

• Pořádané akce

Udílení ocenění studentům / vědeckým pracovníkům

1. Krajinova cena o nejlepší publikaci v oboru krajinná ekologie pro mladé vědecké
pracovníky

Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, WWW:

http://www.iale.cz/cena-vladimira-krajiny/

Cena Vladimíra Krajiny je od roku 2017 udělována každoročně mladým vědeckým pracovníkům do 35 let za

vynikající publikaci v oboru Krajinná ekologie. V roce 2022 byly do soutěže přihlášeny tři publikace. Cenu získal

Tomáš Slach z VÚKOZ, v.v.i. a LDF MENDELU za autorský článek SLACH, T., VOLAŘÍK, D., MADĚRA, P. (2021):

Dwindling coppice woods in Central Europe – Disappearing natural and cultural heritage. Forest Ecology and

Management 501: 119687.

• Mezinárodní aktivity

Členství ve struktuře mezinárodních organizací (za společnost)

1. International Association for Landscape Ecology (IALE)

WWW: https://www.landscape-ecology.org/

IALE-CZ je českou pobočkou uvedené mezinárodní společnosti, jednotliví členové IALE-CZ mají volbu mezi

národním a mezinárodním členstvím (vyšší členský příspěvek). V roce 2022 si mezinárodní členství zaplatilo 30

členů. Za mezinárodní členství se odvádí poplatek do světové organizace IALE podle počtu platících členů. V

roce 2021 byla předsedkyně IALE-CZ, RNDr. PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D. zvolena viceprezidentkou a

členkou výkonného výboru (executive committee) IALE.

• Projekty

Projekty RVS finančně podpořené AV ČR

1. Šantrůčková, M.: Vydávání vědeckého časopisu, vydávání členského zpravodaje, vedení
webových stránek

Zpráva o realizaci: S podporou RVS je vydáván mezinárodní časopis Journal of Landscape Ecology

(celkem za rok 2022 vyšla 3 čísla s 20 vědeckými články), dále je vydáván Bulletin (za rok 2022

byla vydána 2 čísla) a provozovány webové stránky a stránky společnosti na Facebooku., Splnění

cíle: Cíle projektu byly beze zbytku splněny. Je vydáván mezinárodní časopis Journal of Landscape

Ecology a Bulletin a provozovány webové stránky a Facebook společnosti., WWW:

http://www.iale.cz/
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Projekt společnosti podpořený RVS na vydávání vědeckého, plně recenzovaného periodika Journal of

Landscape Ecology v AJ, dále na vydávání bulletinu a provozování webových stránek.

2. Šantrůčková, M.: Pořádání konferencí

Zpráva o realizaci: S podporou RVS byla uspořádána výroční konference (Biodiverzita v zemědělské

krajině: Současná situace, vize a zkušenosti z praxe) spojená s členskou schůzí společnosti.

Konference byla pojata jako mezinárodní. Byla uspořádána jako dvoudenní v dubnu 2022 v Lednici

a jejím okolí. Na konferenci bylo téměř 80 účastníků a byl z ní vydán sborník abstraktů. Dále byla

uspořádána tradiční konference Venkovská krajina v Hostětíně (Venkovská krajina 2022.

Významné stromy). Tato konference byla uspořádána jako česko-slovenská a byla též dvoudenní. Z

konference byl vydán sborník příspěvků (Významné stromy ve venkovské krajině). V roce 2022 se

společnost také spolupodílela na konferenci ÚSES - zelená páteř krajiny, která byla rovněž

dvoudenní. První den byl věnován odborným příspěvkům a druhý exkurzi. Byla udělena Krajinova

cena za rok 2022., Splnění cíle: Cíle projektu byly beze zbytku splněny. Byly uspořádány, respektive

spoluuspořádány tři konference. Z výroční konference byl vydán sborník abstraktů, z konference

Venkovská krajina sborník příspěvků. Zároveň jsou vybrané příspěvky po recensním řízení

otiskovány v časopise Journal of Landscape Ecology., WWW: http://www.iale.cz/

Dotace byla využita na činnosti spojené s organizací konferencí a Krajinovy ceny.

==> Celkový počet výstupů: 13 <==

Roční zprávu za společnost zpracoval a za správnost odpovídá: Markéta Šantrůčková

Zprávu vygeneroval: spol68 - 15.1.2023 12:39:39
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