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Zápis ze zasedání ČNK pro ILTER dne 7. prosince 2018 v Brně, ÚVGZ AV ČR, Bělidla 4a 
 
Přítomni:  D. Adam, J. Dušek, M. Erlebach, K. Fajmon, R. Hédl, J. Hruška, E. Jelínková, Z. Křenová, F. Oulehle, 

L. Purchart, J. Schlaghamerský, M. Šorf, J. Vrba, P. Znachor; M. Marek a J. Kolman (hosté, ÚVGZ). 
Omluveni: K. Chobot, I. Kholová, P. Krám, V. Novotný, J. Suchomel, M. Tesař, T. Vrška. 
Nepřítomni: J. Frouz, M. Svoboda, O. Vindušková, P. Vlašánek. 

1. Zahájení, návrh programu zasedání  

J. Vrba zahájil jednání, poděkoval hostitelskému ÚVGZ a přivítal jeho ředitele prof. Marka a 
vědeckého tajemníka dr. Kolmana. Poté předeseda  konstatoval, že úkoly z minulého zasedání 
ČNK (7. 9. 2017) byly splněny, vyjma úkolů týkajících se internetových stránek nových 
kandidátských ploch (R. Hédl, F. Oulehle). 

M. Marek přivítal členy ČNK ILTER na půdě ÚVGZ, předal jim jmenovací dektrety, stručně 
představil možnosti spolupráce s ČNK a ujistil přítomné o institucionální podpoře a součinnosti v 
rámci přípravy ESFRI projektů. 

2. Stručná informace o činnosti za uplynulé období 

J. Vrba stručně zrekapituloval vývoj od minulého zasedání a zároveň se omluvil za malou aktivitu 
vzhledem k časové zaneprázdněnosti. Vyzdvihl úspěšnou konverzi a migraci internetových stránek 
a poděkoval D. Adamovi za bezproblémovou funkci stránek. Zároveň ocenil stav vyplnění DEIMS a 
poděkoval koordinátorům za operativní doplnění povinných položek – všechny plochy CZ-LTER 
v říjnu 2018 splnily kritéria 100% vyplnění.  

Závěr: Předseda a místopředseda ČNK zpracují chybějící výroční zprávu za oba roky 2017–2018. 

3. Zařazení LTER do evropské roadmap ESFRI a další postup na evropské úrovni  

J. Hruška informoval o dosavadním vývoji, získání projektu Integrated European Long-Term 
Ecosystem Critical Zone & Socio-Ecological Research Infrasctructure (eLTER RI) a koordinační 
schůzce (4.–6. 12. 2018 v Římě). Po zářijovém uvedení LTER na evropskou ROADMAP ESFRI bude 
následovat několikaleté období příprav na spuštění celé evropské infrastruktury, která má být 
plně funkční od roku 2026. Právě na schůzce v Římě byly dohodnuty následné kroky: 

1. LTER Europe se bude ucházet o nový projekt z Horizon2020, jehož pracovní název je eLTER+. Na 
koordinační schůzky k přípravě bude za ČR jezdit J. Hruška, případně další odborníci na jednotlivé 
tématiky. Tento projekt ale bude opět z výzvy, jejíž hlavní náplní je networking mezi státy a 
plochami, na vlastní provoz ploch žádné velké prostředky nelze očekávat. Projekt bude podán 
koncem března 2019.  

2. V lednu 2019 začne příprava PPP ERIC (Preparatory Phase Project  European Research 
Infrastructure Consortium), bude potřeba intenzivní zapojení vícečlenného týmu (odborník na 
biodiverzitu, informační technologie či socio-ekologickou problematicku) , vč. účasti na 
přípravných jednáních. Po delší diskusi byly vytipovány vhodné plochy pro zapojení do projektu. 

Závěr: ČNK doporučuje nabídnout do projektu platformu LTSER Silva Gabreta, vč. všech ploch 
LTER v ní integrovaných (Šumavské pralesy, Šumavské horské smrčiny, Ledovcová jezera, 
Rašeliniště), a dále zejména plochy Arkto-alpinská tundra, Slapy, Římov, Povodí Lysina a Pluhův 
Bor, Mokré louky, případně Načetín, Rájec a Sokolovské výsypky – konečný výběr bude záviset na 
zastoupení (resp. poptávce) jednotlivých typů ekosystémů v projektu. 

4. Informace o postupu zařazení LTER do české roadmap ESFRI 

http://www.lter.cz/
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J. Hruška – ČR dosud neposkytla LTER ESFRI takzvanou politickou podporu, ČR oficiálně 
nedeklarovala, že zapojení naší sítě podporuje. Do konce roku se pokusí J. Hruška na MŠMT zjistit 
podmínky uděleí této podpory, která je klíčová zejména pro alokaci prostředků z hlediska přípravy 
PPP projektu. Je zřejmé, že státy bez politické podpory (odbornou jsme poskytli ve zcela 
dostatečné míře) nedostanou v přípravě takový prostor jako státy s politickou podporou.   

5. Internetové stránky CZ-LTER a DEIMS 

D. Adam informoval o přípravě nových mapových podkladů pro www.lter.cz a nastolil otázku 
zobrazování složených ploch – po krátké diskusi se členové shodli na jednodušší variantě 
„zoomovatelné“ mapky  ploch LTER s tím, že jejich detailnější prohlížení bude součástí stránek 
jednotlivých ploch; zároveň doporučili lépe rozlišit typy ploch (ekosystémů) různými symboly, 
odstranit vrstvu BR/CHKO aj. úpravy. D. Adam připraví návrh úprav do tzv. beta-verze, již budou 
koordinátoři moct otestovat a připomínkovat. 

J. Vrba ocenil 100% vyplnění DEIMS, nicméně  doporučil všem koordinátorům ploch, aby zvážili 
přiměřené doplnění sledovaných parametrů v DEIMS s ohledem na přípravu evropských projektů. 

Závěr: ČNK žádá koordinátory nových ploch LTER Xerotermní lesy (R. Hédl) a Načetín (F. Oulehle) 
o urychlené dodání mapových podkladů, metainformací a metadat (www.lter.cz, DEIMS) a ostatní 
koordinátory o doplnění a aktualizaci informací na stránkách CZ-LTER, zejména publikací, projektů 
a spolupracujících institucí. 

6. Různé 

J. Vrba připomněl konání eLTER Information Management Training (26. 2.–1. 3. 2019) – P. Znachor 
informoval, že nejspíš se účastní S. I. Schmidt z BC (HBÚ). 

Příští zasedání ČNK bude opět výjezdní (dvoudenní s exkurzí na plochu) – o uspořádání v jarním 
termínu v Bílých Karpatech byl požádán K. Fajmon. 

  

Zapsali: Hruška, Vrba 
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