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ČESKÁ HERPETOLOGICKÁ SPOLEČNOST
The Czech Herpetological Society
www.herp.cz
Česká herpetologická společnost, z. s. (ČHS), představuje platformu pro podporu a koordinaci herpetologického výzkumu se zaměřením zejména na střední Evropu, a to recentních i fosilních obojživelníků a plazů.
Za tímto účelem pořádá každoroční konference, vydává časopis Herpetologické infor mace a spravuje webovou stránku www.herp.cz, zajišťuje informační, vědecký konzultační
a vzdělávací servis pro různé instituce a jednotlivce v oboru herpetologie. Společnost úzce
spolupracuje s jinými našimi i zahraničními herpetologickými institucemi. Členství je otevřené pro všechny, kdo respektují stanovy Společnosti, a vzniká schválením písemné přihlášky Radou Společnosti.
Veškerou korespondenci adresujte na prezidenta nebo viceprezidenta Společnosti (členové výboru Společnosti mají přístup na společný e-mailový kontakt herp@herp.cz), finanční záležitosti (členské příspěvky apod.) na pokladníka.
The Czech Herpetological Society (CHS) is a platform for the support and coordination of herpetological research, focusing mainly on Central Europe recent and
fossil amphibians and reptiles.
For this purpose, CHS organizes annual conferences, publishes the journal Herpetological Information and provides information, scientific consulting and educational services
for various institutions and individuals in the field of herpetology.The Society cooperates
closely with other national and international herpetological institutions and societies.
Membership is open to all who respect the Society's Statutes and is established by approval of a written application by the Council of the Society.
All correspondence should be addressed to the secretary (herp@herp.cz).
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