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Výroční zpráva o činnosti za rok 2010 

 

• ČNK pro ILTER, ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i. a Českou společností pro 
ekologii, uspořádal dvoudenní konferenci Český LTER na rozcestí. Konference se konala ve 
dnech 26. – 27. dubna 2010 v prostorách BC AV ČR v Českých Budějovicích. Zúčastnilo se 19 
odborníků, kteří v 17 prezentacích představili stávající a potenciální plochy, na nichž probíhá 
dlouhodobý ekologický výzkum.  

• Na závěr konference, 27. 4. 2010 proběhlo rozšířené zasedání ČNK pro ILTER , na němž byla 
provedena revize všech ploch, ustaveny nové plochy LTER (celkem 23) a doporučeny dvě 
bilaterální platformy LTSER – Silva Gabreta (Šumava a Bavorský les) a Krkonoše/Karkonosze 
(viz aktuální přehled ploch dole). 

• Účast na 7th LTER Europe Conference, konané 1. – 2. 6. 2010 v Lodži (Polsko), kde delegát 
ČNK ing. J. Andrle mj. představil rekonstruovanou českou národní síť LTER. Na konferenci se 
projednávala kritéria a kategorizace ploch LTER, databáze, projekty a publikace aj. 

• Účast na ILTER Science Meeting a ILTER Annual Coordinating Committee Meeting , 
konaných 30. 8. – 5. 9. 2010 v Sede Boqer (Izrael) – letenka uhrazena z příspěvku RZS AV ČR. 
Tajemnice ČNK dr. E. Jelínková (národní delegát s hlasovacím právem) se zúčastnila volby 
nových funkcionářů ILTER Network, projednání a schválení řady dokumentů, přijetí nových 
národních sítí LTER (Portugalsko, Švédsko), a mj. informovala o dosavadním vývoji české sítě. 

• Během roku byly zcela proměněny a aktualizovány internetové stránky (http://www.lter.cz/). 
Stránky jsou od srpna funkční v české i anglické jazykové mutaci, postupně jsou doplňovány 
údaje k jednotlvým plochám a platformám (projekty, publikace, spolupracující organizace atd.), 
jsou na nich umístěny např. i zápisy ze zasedání ČNK. Bude ještě třeba doplnit mapu s lokalizací 
jednotlivých ploch. Doména byla ze Správy KRNAP převedena na BC AV ČR.  

• Radě pro zahraniční styky (RZS) AV ČR navrženo doplnění ČNK pro ILTER  o 4 členy: Mgr. 
Karel Chobot (AOPK ČR), RNDr. Viera Straškrábová, DrSc. (BC AV ČR), doc. Ing. Josef 
Suchomel, Ph.D. (MENDELU Brno), doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr. (VÚKOZ Brno) – RZS zatím 
neprojednala? 

• Zasedání ČNK pro ILTER  a koordinátorů ploch 22. 11. 2010 v Praze projednalo plnění úkolů 
od jarního zasedání, výsledky, závěry a úkoly mezinárodních konferencí. Na žádost CHKO 
Křivoklátsko ČNK přehodnotil jarní rozhodnutí a přiznal status kandidátské plochy LTER. 

• Aktuální přehled ploch LTER:  

LTSER Silva Gabreta – Rašeliniště, Ledovcová jezera, Šumavské horské smrčiny, Šumavské 
pralesy (Boubín, Milešice a Stožec);  

LTSER Krkonoše/Karkonosze – Krkonošská arkto-alpinská tundra, Krkonošské smrčiny, 
Krkonošské bučiny, Výškový transekt, Horské povodí Modrého potoka;  

Slapy – údolní nádrž, Římov – údolní nádrž, Povodí Lysina a Pluhův bor (Slavkovský les), 
Rájec-Němčice, Pralesy Novohradských hor (Žofín a Hojná Voda), Pralesy západních Karpat 
(Mionší, Razula a Salajka), Křivoklátské lesy a pleše, Děvín – teplomilné lesy, Lednice – 
Horní les, Jihomoravské lužní pralesy (Cahnov–Soutok a Ranšpurk), Vrapač–Šargoun 
(Litovelské Pomoraví), Mokré louky u Třeboně, Čertoryje–Vojšické louky (Bílé Karpaty); 

exteritoriální Wanang – Papua Nová Guinea  

České Budějovice, 22. 12. 2010  

doc. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc. – předseda ČNK pro ILTER 


