
Zpráva o činnosti České herpetologické společnosti za rok 2007

Anotace

Česká herpetologická společnost (ČHS) v roce 2007 uspořádala 22. konferenci ČHS, vydala 

časopis ČHS Herpetologické informace, vytvořila nové internetové stránky (www.herp.cz), 

provozovala odbornou knihovnu pro členy, spolupracovala s partnerskými organizacemi v ČR 

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

konzultace nevládním i státním organizacím.

1.   Přínos pro širší společnost

Internetové stránky

V roce 2007 ČHS zaregistrovala vlastní doménu a byly vytvořeny nové stránky www.herp.cz 

umožňující lepší informační servis nejen pro členy ČHS, ale i pro veřejnost.

Informační 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, 

jakož i determinace jednotlivých druhů. Poskytováno bylo i odborné poradenství pro 

návštěvníky exotických zemí požadované z různých důvodů (profesní zájem, strach 

z jedovatých hadů atp.). ČHS poskytovala odborné konzultace (např. nevládním organizacím 

při stavebních řízeních) či odborné posudky o vlivu hodnocených faktorů na populace 

chráněných druhů (např. pro ČIŽP).

Prezentace herpetologie a batrachologie, osvětově výchovná a konzervační činnost 

zaměřená na plazy, obojživelníky a jejich stanoviště

 - Obojživelník roku 2007  (v průběhu roku bylo v řadě míst ČR v rámci této celoroční 

komplexní aktivity uskutečněno několik odborných přednášek, pořádány výstavy, terénní 

exkurze, soustředění, soutěže atp.). ČHS se v roce 2007 zapojila do projektu „Obojživelník 

roku“. Obojživelníkem roku 2007 byl již v předstihu výborem ČHS vybrán skokan ostronosý. 

Obojživelníkem roku 2008 byl na 22. konferenci ČHS zvolen mlok skvrnitý. „Obojživelník 

roku“ je osvětový projekt koordinovaný Muzeem přírody Český ráj.

http://www.herp.cz/


- Dny Země 2007  (v rámci této události byla v několika městech připravena expozice 

obojživelníků a plazů ČR).

2.   Přednášková a popularizační činnost 

Kromě výše uvedeného byly členové ČHS hosty naučných pořadů a pořadů informujících o 

aktuálních problémech v zájmové oblasti ČHS v rozhlase a televizi (např. Český rozhlas,  ČT, 

Leonardo, Planetárium atd.) nebo se přímo podíleli na přípravě takových pořadů (Lemuria 

TV), včetně audio- a videoprogramů.  Pro veřejnost bylo odpřednášeno cca 40 osvětově 

vzdělávacích  přednášek a bylo uspořádáno několik exkurzí (včetně soustředění)  

s přednáškami přímo na stanovištích batrachofauny a herpetofauny. Obdobná byla i aktivita 

ČHS v denním tisku a časopisech.

3.   Přínos pro vědu

22. konference České herpetologické společnosti

Česká herpetologická společnost (ČHS) uspořádala 22. konferenci. Konference ČHS je 

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

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

terénní exkurze. 22. konference ČHS se konala v Heřmanovicích (okres Bruntál) 25.  – 27. 5. 

2007. Na konferenci přijelo 43 účastníků a zaznělo na ní 22 přednášek. 

Národní spolupráce

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

obojživelníků a plazů,

- ČHS ve spolupráci s BioLibem (www.biolib.cz) a Muzeem přírody Český ráj pokračovala v 

projektu „Mapování výskytu obojživelníků a plazů“ on line,

- ČHS spolupracovala s Českým svazem ochránců přírody při posuzování projektů 

přihlášených do programu „Ochrana biodiverzity“ – „Sledování a ochrana obojživelníků a 

plazů“,

- ČHS se přímo podílela na aktivní ochraně obojživelníků a plazů – od záchranných projektů  

MŽP zásadního významu, přes dlouhodobé monitoringy vybraných populací konzervačně 

prioritních druhů (např. mlok skvrnitý) až po akce, jako jsou např. záchranné transfery zvláště 

http://www.biolib.cz/


chráněných druhů  obojživelníků, stavby zábran podél kritických úseků komunikací, stavba 

zimovišť pro obojživelníky, údržba  tůní,  jezírek a  mokřadů,  

- ČHS se podílela na celé řadě dalších výzkumných a konzervačních projektů, jako např: 

inventarizační průzkumy, projekty revitalizace těžebních prostor a revitalizace kamenolomu.

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. Do výroční zprávy není zahrnuta rozsáhlá 

profesionální výzkumná činnost členů ČHS.

4.   Přínos pro školství 

ČHS participovala na několika projektech zaměřených na mládež a děti – přednášky pro 

základní školy, přednášky v rámci projektu „Věda přispívá k EVVO (pro střední školy)“, 

odborná spolupráce se Sdružením mladých ochránců přírody ČSOP, soutěž „Zelená stezka – 

Zlatý list“ atp. Do výroční zprávy není započítána rozsáhlá profesionální pedagogická činnost 

členů ČHS na středních a vysokých školách.

5.   Výroční ceny, soutěže a práce s     mladými odborníky  

ČHS  výrazně podporuje mladé vědecké pracovníky – zejména se jedná o studenty 

přírodovědných a  zemědělských VŠ – nejen zvýhodněnými členskými podmínkami, ale 

především motivací k aktivní účasti na konferenci ČHS (bezplatně pro studentské účastníky 

prezentující vlastní výzkumné výsledky). Pozitivně se podílí na jejich profesním růstu a 

mimoškolním vzdělávání. Umožňuje jim na konferencích vybrousit prezentační schopnosti a 

neformálně se setkat s čelnými představiteli příslušných vědních oborů z AV ČR, vysokých 

škol, muzeí, zoo a dalších organizací.  

6.    Publikační činnost

Herpetologické informace

ČHS vydala Herpetologické informace (časopis ČHS, 6. ročník) v nákladu 500 výtisků. Tento 

náklad 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 22. konference, odborné články a recenze. Obsah HI 

je excerptován v databázi českých zoologických tiskovin a publikací (dostupne na 

http://www.biblioteka.cz). Do výroční zprávy není započítána rozsáhlá profesionální 

publikační činnost členů ČHS.

Informace ČHS

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

jsou dostupné na internetových stránkách ČHS. V roce 2007 byla rozeslána 4 čísla.

7.    Knihovny

Knihovna ČHS

Členové ČHS mají možnost výpůjček ve odborné knihovně ČHS (společná knihovna 

s Teraristickou společností Praha), která je umístěna v budově Národního muzea na 

Václavském náměstí v Praze.

8.   Členství v     mezinárodních nebo zahraničních organizacích  

Mnozí členové ČHS jsou členy řady významných vědeckých organizací, např. Societas 

Europea Herpetologica, Österreichische Gesellschaft für Herpetologie, Deutsche Gesellschaft 

für Herpetologie u. Terrarienkunde, Herpetological League, Society for  Study of Amphibians 

and Reptiles, International Society of Vertebrate Morphologists , a podílejí se na práci v rámci 

mezinárodních konzervačně biologických aktivit zaštítěných IUCN, např. IUCN SSC Iguana 

Specialist Group, IUCN SSC Crocodile Specialist Group, IUCN SSC Conservation Breeding 

Specialist Group, Turtle Survival Alliance, a dalších, jako jsou např. Global Amphibian Ark a 

Gharial Conservation Alliance. 

Zpracoval:  Ivan Rehák  a Martin Šandera

http://www.biblioteka.cz/

