Český národní komitét pro dlouhodobý ekologický výzkum – ILTER
Výroční zpráva o činnosti za rok 2011
 ČNK pro ILTER byl rozšířen o 4 členy: Mgr. Karla Chobota (AOPK ČR), RNDr. Vieru
Straškrábovou, DrSc. (BC AV ČR), doc. Ing. Josefa Suchomela, Ph.D. (MENDELU Brno), doc.
Ing. Tomáše Vršku, Dr. (VÚKOZ Brno) – má nyní 16 členů.
 V průběhu roku byly postupně aktualizovány internetové stránky (http://www.lter.cz/); byly
doplňovány údaje k jednotlvým plochám a platformám (nové projekty, publikace, spolupracující
organizace atd.), interaktivní mapa s lokalizací jednotlivých ploch atd. Nové uspořádání se velmi
osvědčilo zejména ve vztahu k mezinárodní síti ILTER.
 Z iniciativy sektretariátu evropské regionální sítě LTER Europe začala revize databáze
metainformací (InfoBase) o jednotlivých plochách LTER, prozatím je zkompletována v
InfoBase asi polovina českých ploch. Situace se zkomplikovala zejména na Šumavě, kde po
nástupu nového vedení došlo k rezignaci na výzkumný monitoring, ukončení některých
klíčových aktivit LTER (projekt biomonitoringu lesních ekosystémů NP Šumava ponechaných
samovolnému vývoji, monitoring revitalizace rašelinišť).
 Z časových i finančních důvodů se nepodařilo zabezpečit účast zástupce ČNK na ILTER
Science Meeting a ILTER Coordinating Committee Meeting, konaných 2.–3. 9. 2011
v Sapporu (Japonsko) – český hlas byl delegován na zástupce Maďarska (Dr. M. Kertés).
 Regionální zasedání proběhlo v rámci Evropské ekologické konference v Avile (Španělsko);
jednání 9th LTER Europe Conference 29.–30. 9. 2011 se zúčastnila delegátka ČNK dr. V.
Straškrábová – letenka uhrazena z příspěvku RZS AV ČR.
 Vzhledem k velké časové zaneprázdněnosti předsedy a místopředsedy ČNK (mj. kulaté stoly
MŽP k zákonu o NP Šumava) a dlouhodobým zahraničním pobytům několika členů ČNK se
nepodařilo najít vhodný termín pro výroční zasedání ČNK pro ILTER – proto byly nejnutnější
změny projednány počátkem prosince t.r. per rollam (e-mailem).
 ČNK pro ILTER jednomyslně jmenoval ke dni 12. prosince 2011 novým výzkumným
koordinátorem plochy LTER Šumavské horské smrčiny doc. Ing. Miroslava Svobodu, Ph.D.
z FLD ČZU v Praze, jehož skupina se výzkumem horských smrčin na Šumavě dlouhodobě
zabývá a podílela se i na přípravě metodiky Biomonitoringu lesních ekosystémů NP Šumava
ponechaných samovolnému vývoji. Zároveň ČNK pověřil doc. Svobodu dořešením územního
vymezení plochy v těsné návaznosti na dlouhodobě sledované plochy v NP Bavorský les.
České Budějovice, 29. 12. 2011
doc. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc. – předseda ČNK pro ILTER

