
Zpráva o činnosti České herpetologické společnosti za rok 2006 

 

21. konference České herpetologické společnosti 

Česká herpetologická společnost (ČHS) uspořádala 21. konferenci. Konference ČHS je 

národní akcí, kde se každoročně setkávají profesionální i amatérští herpetologové a další 

přírodovědci nejen z Čech, ale i ze Slovenska. Tradičním programem jsou odborné přednášky 

a terénní exkurze. 

21. konference ČHS se konala v Karlových Varech – Svatošských skálách 5.  – 7. 5. 2006. Na 

konferenci přijelo 29 účastníků. 

 

Herpetologické informace 

ČHS vydala Herpetologické informace (časopis ČHS, 4. ročník) v nákladu 500 výtisků. Vyšší 

náklad oproti předchozímu roku byl umožněn díky dotaci od Rady vědeckých společností 

České republiky. Herpetologické informace (HI) jsou určeny nejen členům ČHS, ale i 

ostatním zájemcům. V HI byly otištěny abstrakty přednášek z 21. konference, odborné články 

a recenze. 

 

Informace ČHS 

Informace ČHS přinášejí aktuality z dění v ČHS. Jsou rozesílány členům, pro ostatní zájemce 

jsou dostupné na internetových stránkách ČHS. V roce 2006 byla rozeslána 4 čísla. 

 

Mezinárodní spolupráce 

Pokračovala spolupráce v podobě výměny informačních zpravodajů a časopisů se třemi 

zahraničními společnostmi: 

Österreichische Gesellschaft für Herpetologie 

Dallas-Forth Worth Herpetological Society 

Reptilia, Španělsko 

 

Národní spolupráce 

ČHS spolupracovala s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR ve věci monitoringu 

obojživelníků a plazů. 

ČHS ve spolupráci Biolibem (www.biolib.cz) spustila projekt „Mapování výskytu 

obojživelníků a plazů“ on line. 



Výbor ČHS zvolil „Obojživelníkem roku 2007“ skokana ostronosého. „Obojživelník roku“ je 

osvětový projekt ve spolupráci s  Muzeem přírody Český ráj 

(www.mpcr.cz/obojzivelnikroku).  

 

Informa ční servis veřejnosti 

Na ČHS se v průběhu roku obraceli jednotlivci i organizace s dotazy týkajícími se ochrany 

jednotlivých druhů herpetofauny ČR a ochrany stanovišť s výskytem obojživelníků a plazů. 

Na dotazy odpovídali specialisté na jednotlivé druhy. 

 

Anotace: 

Česká herpetologická společnost (ČHS) v roce 2006 uspořádala 21. konferenci ČHS,  vydala 

časopis ČHS Herpetologické informace, spolupracovala s partnerskými organizacemi v ČR i 

v zahraničí a poskytovala informační servis členům ČHS i široké veřejnosti. 

 

 

 

V Praze, 10. ledna 2007 

Martin Šandera 

 


