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Venkovská kulturní krajina je dnes mnohými považována za nedílnou a klíčovou součást
evropské identity a dědictví. Ve dnech 16. až 17. března 2014 se v Praze konal již sedmý workshop
EUCALAND, další z pravidelných workshopů a pracovních setkání členů celoevropské sítě
EUCALAND (European Culture expressed in Agricultural Landscapes; viz též
http://www.eucalandnetwork.eu/), které předtím proběhly v Kolíně n. R. (2006), Paříži (2006), Gironě
(2006), Berlíně (2006), Cambridgi (2007), Dortmundu (2009), Clermont-Ferrand (2011), Gödöllö
(2012), Utrechtu (2013). V roce 2012 došlo k institucionalizaci a proměně EUCALANDu z volného
sdružení zájemců o venkovskou krajinu, její proměny a dědictví na registrovanou společnost s názvem
„Institute for Research on European Agricultural Landscapes (EUCALAND) e.V.“ se sídlem
v Overath (Německo). Činnost asociace, která má více než 30 institucionálních i individuálních členů
z více než 17 evropských zemí, koordinuje tříčlenná rada ve složení: prof. Hans Renes (prezident;
Nizozemsko), dr. Alexandra Kruse (generální tajemnice; Německo/Francie), prof. Michael Roth
(pokladník; Německo). Mezi hlavní cíle EUCALANDu patří: výzkum zemědělských krajin v Evropě,
jejich kulturního a historického vývoje; identifikace a dokumentace různých typů zemědělských
krajin; prezentace výsledků v oblasti výzkumu a vzdělávání, ve veřejné i odborné sféře; podpora
aktivit národních i mezinárodních organizací se vztahem k ochraně kulturních krajin; podpora
výzkumu zemědělských krajin v Evropě. Za účelem naplnění těchto cílů pak EUCALAND aktivně
shromažďuje a prezentuje výsledky vycházející ze společného výzkumu jednotlivých členů.

Třídenního pražského setkání se zúčastnilo 12 odborníků z 8 zemí (Alexandra Kruse, Francie;
Csaba Centeri, Maďarsko; Salvador Villacreces, Španělsko; Zdeněk Kučera, Česko; Georg Müller,
Německo; Hans Renes, Nizozemsko; Dagmar Štefunková, Slovensko; Jana Špulerová, Slovensko;
Martina Slámová, Slovensko; Goran Andlar, Chorvatsko; Magdalena Kašková, Česko; Boris Beláček,
Slovensko). Vedle pracovního workshopu tematicky zaměřeného na problematiku ohrazených krajin
bylo součástí setkání i valné shromáždění členů a již tradiční exkurze, tentokrát směřovaná do oblasti
severozápadních Čech.


