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Krkonoše - příroda a lidé
Ve dnech 11. až 13. září 2019 proběhl v konferenčním zázemí Harmony 
Club Hotelu ve Špindlerově Mlýně první ročník mezinárodní vědecké 
konference Krkonoše/Karkonosze Mts. - Nature and People (Kr
konoše - příroda a lidé). Na poli výzkumných a vzdělávacích akcí po
řádaných Správou krnap se však nejedná o úplnou novinku. Kon
ference navazuje na bohatou, téměř třicetiletou historii vědeckých 
konferencí, které v tříletých intervalech střídavě na obou stranách 
Krkonoš pořádaly správy krkonošských národních parků (krnap/ 
kpn) pod jménem Ceoekologické problémy Krkonoš. Nový název vý-

ZPRÁVY
stižněji reflektuje aktuální témata spojená s environmentální zátěží 
Krkonoš (vazby mezi přírodou Krkonoš a člověkem a jeho rostoucí 
tlak na místní ekosystémy) a naznačuje, jakým směrem by se měl kr
konošský výzkum ubírat.

Záštitu nad prvním ročníkem konference Krkonoše - příroda 
a lidé převzal ministr životního prostředí České republiky Richard 
Brabec. Konferenci zahájili oba ředitelé národních parků, Robin Bóh- 
nisch a Andrzej Raj, v doprovodu náměstka ministra životního pro
středí Vladimíra Dolejského a předsedů rad obou národních parků 
Františka Krahulce a Piotra Migoně. Během konference zaznělo 
celkem 26 ústních prezentací a představeno bylo téměř 50 posterů 
s velmi zajímavými výsledky výzkumu a monitoringu. Úvodní ple
nární přednášky byly věnovány problematice kleče, jednoho z nej
významnějších fenoménů krkonošské arkto-alpínské tundry. Další 
podnětné příspěvky se zabývaly lesními ekosystémy a lesnickým ma
nagementem a monitoringem. Zajímavé objevy byly prezentovány 
v bloku přednášek věnovaných flóře celých Vysokých Sudet. Účast
níci jednali také o problematice současné klimatické změny a jejího 
vlivu na populace vzácných krkonošských druhů. V neposlední řadě 
se diskutovalo o možnostech uplatnění výsledků krkonošského vý
zkumu a bádání v praxi, zejména pak jejich využití v environmentál
ním vzdělávání a osvětě nejen místního obyvatelstva. Poslední den 
konference byl věnován terénním exkurzím.

Akce se zúčastnilo více než sto aktivně prezentujících účastníků 
i posluchačů napříč výzkumnými, akademickými, ochranářskými 
a vzdělávacími institucemi z České republiky, Polska a Slovenska.

Martin Erlebach

Až 400 000 pro jednu školu
Ministerstvo životního prostředí plánuje rozdat 40 milionů korun for
mou příspěvku školám a dalším institucím organizujícím ozdravné 
pobyty dětí v oblastech s kvalitním ovzduším. Od roku 2010 příspě
vek MŽP a SFŽP pomohl už více než 40 tisícům dětí ze znečištěných 
oblastí České republiky. Na více než pětidenní pobyty se mohou 
vypravit děti mateřských a základních škol spolu se studenty niž
šího stupně víceletých gymnázií. Z příspěvku lze pokrýt ubytování 
a stravné, společnou dopravu a zajištění odborné výuky ekologické 
výchovy - to je jednou z podmínek pro získání příspěvku. Všechny 
dokumenty a přihlášky k výzvě jsou přístupné na stránkách Stát
ního fondu životního prostředí na sfzp.cz. Výzva trvá od 1. října do 
30. prosince 2019 nebo do vyčerpání rozpočtu. jana Tesařová
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Třináct autorů známkové tvorby
V pátek 4. října bude zahájena poslední z řady filatelistických výstav 
pořádaných v Krkonošském muzeu v Jilemnici. Představí všechny ži
jící z dosud vystavujících autorů (Absolon, Hašková, Housa, Kállay, 
Kavan, Knotková, Knotek, Maget, Ondráček, Sivko, Srb, Suchánek, 
Zeman). Akce připravená ve spolupráci s Poštovním muzeem Praha 
a Klubem filatelistů 05-041 Jilemnice potrvá do 10. listopadu tohoto 
r°ku- David Ulrych
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s kůrovcem

Česka v letních mě
sících odkorňovali
v Krkonoších kůrovcem napadené stromy, které musely padnout 
a jejichž dřevo bylo v lese ponecháno jako zdroj živin. Stovka dob
rovolníků vyslyšela výzvu vedení organizace Junák - český skaut 
k pomoci Krkonošskému národnímu parku. Celkem pomohli zbavit 
kůry přes 200 m3 napadených stromů. V Krkonoších je třeba šíření 
lýkožrouta smrkového v nepřirozených smrkových monokulturách 
brzdit. To spočívá v důsledném vyhledávání jeho ohnisek, okamži
tém pokácení napadených stromů a jejich odstranění z lesa. Pokud 
je není možné nebo vhodné odvézt, je nutné stromy odkornit na 
místě tak, jak to dělali v létě skauti.

„Velmi si ceníme ochoty skautů a jejich pomoci krkonošským le
sům. Za tuto pomoc jim patří obrovský dík. Výsledek skautské po
moci je obdivuhodný - odkornit 2 m3 kůrovcového dříví na osobu 
je pro laika opravdu pořádný kus práce. Přestože je loupání kůry 
z napadených stromů mimořádně náročné, všichni se k němu po
stavili čelem," shodují se ředitel Správy krnap Robin Bóhnisch a Ja
kub Kašpar, náměstek ředitele pro vnější vztahy.

Jana Tesařová
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