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Rádi bychom Vás pozvali na 6. ročník pracovního semináře pořádaný Centrem ochrany přírody  
ZO ČSOP Kněžice a společností Chaloupky o.p.s. 

 
 

„Ochrana přírody na Českomoravské vrchovině“ 
 
 

 
 

 

Seminář se uskuteční ve dnech 24.-25.1.2013 ve Středisku pro vzdělávání a 
výchovu v přírodě Chaloupky (Kněžice) 

 
Program semináře: 
  
 
24.1.2013 – čtvrtek 
 
 9:00-10:00 – příjezd a ubytování účastníků 
 
10:00 – Zahájení semináře 
 
10:20-13:00 – první blok příspěvků  
 
Ochrana a management mokřadních biotopů 

 Zásady budování drobných vodních ploch – J. Dvořák 

 Hospodaření na rybnících ve vztahu (nejen) k obojživelníkům – J. Maštera 

 Patronát nad potoky – J. Vitnertová 
 
11:30-11:45 přestávka na občerstvení  
 
Vegetace a management rašelinných luk 

 Zhodnocení vegetace v lokalitě Nad Svitákem – K. Juřičková, J. Juřička 

 "VYŽEŇ tam ty krávy, Slávku…" aneb k některým aspektům péče na příkladu lučních 
pramenišť  V hatích a Nad Svitákem – P. Pokorný 

 Významné mechorosty Vysociny (Hamatocaulis vernicosus, Dicranum viride, Buxbaumia 
viridis, Meesia triquetra, Paludella squarrosa atd) - rozsireni, biologie, managementova 
doporuceni – E. Holá 
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13:00-14:00 – přestávka na oběd 
 
14:00-18:00 – druhý blok příspěvků  
 
Novinky ze světa bezobratlých a ptáků 

 Nové významné nálezy bezobratlých v oblasti Českomoravské vrchoviny – V. Křivan 

 Zajímavé nálezy blanokřídlých a sekáčů na Českomoravské vrchovině – P. Bezděčka 

 Myrmekologické mapy, weby a databáze – K. Bezděčková 

 Holub doupňák v lesích Vysočiny – V. Mrlík, V. Kodet, D. Kořínková 
 
15:30 – 15:45 přestávka na občerstvení 
 
Management nelesních společenstev 

 Příklady péče o luční společenstva v Krkonoších – A. Svobodová 

 NPR Bukačka - luční klenot lesní rezervace – A. Čejková 

 Čtyři roky realizace plánu péče pro PP Toužínské stráně u Dačic – E. Ekrtová 

 Pastva – jak na ní? Praktické postřehy pro využívání pastvy k údržbě přírodně cenných 
lokalit – E. Ekrtová, V. Křivan 

 
Různé a diskuse 

 Všichni za jednoho a jeden za všechny, aneb víme, co chceme? – V. Prášek 

 K faktorům geneze skalních měst Teplické skály, Ostaš (CHKO Broumovsko) a Szczeliniec 
Wielki (PN Gór Stołowych) – M. Brzák 

 
18:00-19:00 – večeře 
 
19:00 – neformální diskuse 
 
 
25.1.2012 - pátek 
  
8:00-9:00 – snídaně 
 
9:00-12:00 – třetí blok příspěvků, diskuse  
 
Operační program životní prostředí z různých pohledů 

 Projekty Kraje Vysočina na revitalizaci vybraných MZCHÚ v péči Kraje Vysočina – M. Brom 

 Financování přírodovědných průzkumů z OPŽP – V. Kodet 

 Ráj ptáků a vážek za peníze z OPŽP – V. Křivan 
 
12:00-13:00 – oběd a ukončení semináře 
 
 
Děkujeme za přihlášení na seminář a těšíme se na Vaši účast. 
 
         Václav Křivan 
 


