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 Metainformace o plochách LTER – hned počátkem roku proběhla další vlna vyplňování 

metainformací do InfoBase (Site FactSheets), mezitím došlo k přetažení metadat do nové 

internetové metadatabáze DEIMS (http://data.lter-europe.net/deims/). O této skutečnosti jsme 

byli informováni se zpožděním, takže až v závěru roku získali všichni koordináři přístup do 

DEIMS a byly doplněny základní metainformace o všech plochách CZ-LTER.  

 Internetové stránky CZ-LTER (http://www.lter.cz/) – byly průběžně aktualizovány (doplněny) 

údaje k jednotlivým plochám a platformám (nové projekty, publikace, spolupracující organizace 

atd.), interaktivní mapa s lokalizací jednotlivých ploch atd.; v letě proveden a odzkoušen upgrade 

redakčního systému Joomla. 

 Projekty – CZ-LTER se přihlásil do společného projektu COST (BIOECOST-EUROPE). Tříletý 

projekt na rozvoj LTER a výzkum biodiversity na Šumavě nebyl GAČR podpořen. 

 21. výročního jednání ILTER CCM v Koreji (Soul–Jeju, 4.–12. 10. 2013) se za ČNK zúčastnil P. 

Znachor (úhrada letenky schválena RZS AVČR), na vědecké konferenci prezentoval poster (Long-

term changes in structure and composition of plankton communities in a small dimictic reservoir). 

Zápis z jednání byl rozeslán národním koordinátorům včas. 

 Společné konference projektu EnvEurope a AC LTER-Europe v Itálii (Řím, 26.–29. 11. 2013) se 

nezúčastnil český zástupce (proxy vote předseda přenesl na slovenského delegáta L. Haladu). 

Informace z jednání byly rozeslány národním koordinátorům včas.  

 Annual payment to ILTER Secretariat – CZ-LTER dluží členské příspěvky (za roky 2012 a 

2013, tj. 2×1500 USD). Jejich neplacení bylo kritizováno na 21. výročním jednání ILTER CCM v 

Koreji, bylo ovšem způsobeno neprůchodností bankovního převodu na účet v Kostarice (na 

opakované urgence tajemnice i předsedy ČNK nikdo nereagoval). Nový pokladník zaslal číslo 

nového účtu v Austrálii pozdě, bez formální žádosti o úhradu, takže příspěvek nebylo možné 

uhradit ani v roce 2013. 

 Zasedání ČNK ILTER a koordinátorů ploch 6. prosince 2013 v Praze projednalo personální 

otázky (návrhy kooptací do ČNK za rezignovavší členy, změny koordinátorů ploch), návrh 

Organizačního a jednacího řádu ČNK ILTER upravený dle nových požadavků RZS AV ČR 

(schválený návrh byl postoupen RZS), informace o jednotlivých plochách, doplnění 

metainformací v DEIMS a další agendu. 

 Pro zasedání ČNK ILTER připravil R. Hédl krátkou prezentaci Jak na výzkum dlouhodobých změn 

bylinného patra temperátních lesů: Dva systémy, o kterých byste mohli chtít vědět – diskuse o 

případném rozšíření CZ-LTER podpořila myšlenku vzniku plochy LTER jako sítě dlouhodobě 

sledovaných lesních ploch v ČR, a také poukázala na velký LTER potenciál dlouhodobě 

sledovaných acidifikovaných nádrží v Jizerských horách či třeboňských rybníků (vegetace, vodní 

ptactvo, hydrobiologie a eutrofizace). 

 Příští výroční zasedání ILTER CCM se uskuteční v prosinci 2014 v Chile, v Senda Darwin 

Biological Station na ostrově Chiloe. Vzhledem k termínu (zimní semestr) plánujeme účast 

jednoho z místopředsedů ČNK ILTER – dr. P. Znachora nebo doc. J. Hrušky (náhradník), pro 

něhož žádáme RZS o příspěvek na cestu – cena zpáteční letenky do Chile (Praha–Santiago de 

Chile–Ancud) činí při současném kurzu cca 30 tisíc Kč. 
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