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ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice, Chaloupky o.p.s. a Kraj 
Vysočina Vás zve na seminář konaný pod záštitou člena rady kraje pana 
Zdeňka Ryšavého: 

 

„Péče o chráněná území a další přírodně významné 
lokality na Českomoravské vysočině“ 

 
Seminář se uskuteční ve dnech 22. - 23.1.2009 ve Středisku pro vzdělávání a 
výchovu v přírodě Chaloupky (Kněžice) 
 
Zaměření semináře: 
- výměna zkušeností s plánováním a realizací péče o chráněná území a další 
významné lokality v oblasti Českomoravské vysočiny 
- příklady péče o různé typy biotopů, botanické i zoologické aspekty a možné 
střety na konkrétních lokalitách 
- finanční zajištění managementových a odborných prací v roce 2009 
 
Podrobný program: 
22.1.2009 - čtvrtek 
   
9:30-10:00 – příjezd a ubytování účastníků 
 
10:00-13:00 – financování a plánování péče, druhová ochrana 

 Oficiální zahájení – J. Zetěk, Z. Ryšavý 

 Prostředky kraje Vysočina na péči o zvláště chráněná území v roce 
2009 – J. Joneš, krajský úřad kraje Vysočina 

 „Krajina Vysočiny“ – seznámení s novým grantovým programem Fondu 
Vysočiny, určeným na podporu průzkumu a poznávání krajiny – M. 
Brom, krajský úřad kraje Vysočina 

 Databáze k plánování managentu nelesních lokalit v NP Podyjí – R. 
Stejskal, Správa NP Podyjí 

 Vydra říční a její nároky na prostředí – K. Poledníková, ALKA 
Wildlife,o.p.s.  

 
13:00-14:00 – oběd 
 
14:00-18:00 – druhová ochrana, netradiční způsoby managentu, ochrana 

lesních biotopů 
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 Právní ochrana mravenců v České republice – P. Bezděčka, Muzeum 
Vysočiny Jihlava 

 Ochrana mravence rašelinného (Formica picea) – K. Bezděčková, 
Muzeum Vysočiny Jihlava 

 Praktická ochrana mravenců podrodu Coptoformica – P. Bezděčka, 
Muzeum Vysočiny Jihlava 

 Lýkovec vonný – ochrana a management – P. Matuška 

 Lokální vypalování stepních trávníků – P. Matuška 

 Ochrana odumřelých a doupných stromů v lesích – V. Kodet, ČSO – 
pobočka na Vysočině 

 Soumrak bučin na Vysočině? – F. Lysák, ZO ČSOP Kněžice 

 Plán péče o PP Dubová stráň – E. Ekrtová, biologická fakulta JČU, V. 
Křivan, ZO ČSOP Kněžice 

 
18:00-19:00 – večeře 
 
23.1.2009 - pátek 
   
7:30-8:30 – snídaně 
   
8:30-12:00 - různé 

 Vliv dlouhodobého kosení na faunu pavouků rašelinných luk v NPR 
Zhejral – A. Jelínek, ZO ČSOP Kněžice 

 Poznámky k péči o vybrané lokality v okolí Telče – E. Ekrtová, 
biologická fakulta JČU, L. Ekrt, Správa NP Šumava  

 Význam ochrany drobných lokalit v krajině – V. Křivan, ZO ČSOP 
Kněžice 

 Diskuse k tématům z předchozího dne 
 
12:00-13:00 – oběd a ukončení semináře 
 
Změna programu vyhrazena. 

 
Těšíme se na Vaši aktivní účast. 
                                                                 Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice 
       vaclav.krivan@chaloupky.cz 
 
 
 

mailto:vaclav.krivan@chaloupky.cz


                             
 

 
„Péče o chráněná území a další přírodně významné lokality na Českomoravské vysočině“ 

 
22. - 23.1.2009 Středisko pro vzdělávání a výchovu v přírodě Chaloupky (Kněžice) 

 

 
 


