
   

   

 

Český nadační fond pro vydru a občanské sdružení Krasec 

 

Vás srdečně zvou 

 

na odborný seminář v rámci Jihočeských dní s Krascem 

 

"Obojživelníci v ohrožení" 
 

v úterý 4. listopadu 2014 

od 9:00 do 13:00 hod. 

 
v budově Krajského úřadu, ul. Boženy Němcové 49/3, České Budějovice 

(2. patro – zasedací místnost č. 325) 

 

 

Program semináře: 

 

Posledních 5 min. z intervalu pro příspěvek je vyhrazeno na diskusi 

 

8:30 - 9:00 Prezence 
 

9:00 - 9:05 Zahájení a úvodní slovo 

 RNDr. Dalibor Kříž (Český nadační fond pro vydru, Třeboň) 
 

9:05 - 9:35 Rozšíření a biotopové nároky obojživelníků v Jižních Čechách a možnosti 

podpory jejich populací tvorbou tůní 

RNDr. Jiří Pykal (Správa CHKO Blanský les a Krajské středisko Agentury ochrany 

přírody a krajiny České Budějovice) 
 

9:35 - 10:55 Praktický dopad revitalizací na obojživelníky; Faktory ohrožující obojživelníky 

Mgr. David Fischer (Hornické muzeum Příbram) 

 

10:55 - 11:10    Přestávka 
 

11:10 - 11:45 Příklady (úspěšných) revitalizací vodních nádrží na Jindřichohradecku 

Ing. Petr Hesoun (Městský úřad Jindřichův Hradec, Odbor životního prostředí a 

Hamerský potok o. s., Jindřichův Hradec) 
 

11:45 - 13:00 Příklady a chyby při projektech na ochranu obojživelníků 

 Roman Rozínek (NaturaServis s. r. o., Hradec Králové) 
 

13:00 Závěrečné slovo, zakončení semináře 

 

 

„Akce je finančně podpořena Jihočeským krajem v rámci sítě Krasec“ 



Seminář je určen zástupcům veřejné správy, odborným pracovníkům, rybářům, studentům 

i dalším zájemcům o toto téma. 

Seminář je pro účastníky zdarma. 

 

 
Obr.: Místo konání – Krajský úřad Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, ul. Boženy Němcové 

 

Přihlášky jsou přijímány nejpozději do 30. října 2014 nebo do naplnění kapacity sálu: 

e-mailem na adresu: zchabadova@vydry.org, 

nebo poštou na adresu: Český nadační fond pro vydru, P. O. BOX 53, 379 01 Třeboň 

 

Bližší informace Vám poskytne Zuzana Chabadová na tel. č.: +420 775 161 018 

 

Seminář v rámci Jihočeských dní s Krascem 

 

"Obojživelníci v ohrožení" 

v úterý 4. listopadu 2014 

od 9:00 do 13:00 hod. 

v budově Krajského úřadu, ul. Boženy Němcové 49/3, České Budějovice 

(3. patro – zasedací místnost č. 325) 

 

Jméno a příjmení: ....................................................................................................................................... 

Adresa organizace (bydliště):..................................................................................................................... 

                                              ...................................................................................................................... 

 

e-mail:..................................................................................................telefon:........................................... 

mailto:zchabadova@vydry.org

