
Budoucnost želvy bahenní v ČR: jak dojít k reintrodukci? 
 
 
 
Vážení přátelé, 
 

přijm ěte pozvání na seminář, jehož hlavním cílem bude najít způsob, jak docílit záchranného 
programu pro želvu bahenní v České republice. Zhodnoceny by měly být dosavadní poznatky a studie 
u nás i ve světě a celá problematika želv v ČR. Diskutován a iniciován by měl být další postup 
výzkumů a administrativních kroků v krátkodobé i dlouhodobé perspektivě. 

Želva bahenní ve volné přírodě ČR přežívá v malém počtů jedinců. Známé je rozmnožování na 
jedné lokalitě a i když se jedná o želvy z nepůvodní linie, je to důkaz, že je želva bahenní schopná se 
v přírodě úspěšně rozmnožovat. Navíc byl tento druh vyhlášen jako Plaz roku 2014 a nejen proto si 
zaslouží zvýšenou pozornost. 

Čelákovice jsou jedním z míst, kde prokazatelně v minulosti žily české želvy bahenní, což 
dokládají kruný ře uložené v Městském muzeu v Čelákovicích, kde je i uvidíme a kde bude probíhat 
seminář.  
 
termín: 20. – 21. února 2014 
 
místo: Čelákovice, Městské muzeum v Čelákovicích a Penzion Na Požárech 
 
pořadatel: HERPETA o.s. ve spolupráci s Městským muzeem v Čelákovicích, Muzeem přírody Český ráj a 
Polabským muzeem. 
 

Berte tuto pozvánku jako první oběžník. Rezervujte si uvedený termín. Samozřejmě se můžete již 
prostřednictvím e-mailu hlásit. Podrobnější informace pošlu v druhém oběžníku do konce prosince či 
začátkem ledna. Rámcový program je takový, že bychom se sešli na oběd v Penzionu na Požárech, kde bude 
i ubytování. V sobotu odpoledne budou v Městském muzeu přednášky a prohlídka muzea, včetně krunýřů. 
Večerní diskuse se přesunou do Penzionu Na Požárech. Páteční dopoledne bude vyhrazeno diskusi v muzeu 
a stanovení dalšího postupu, případně na úvod zazní přednášky, na které nezbyde čas ve čtvrtek.  

Délky přednášek budou stanoveny, až podle počtu přihlášených příspěvků. Určitě však délka jedné 
přednášky včetně diskuse k ní nepřesáhne 30 min. U komplexnějších témat bude lepší rozdělit je na 2 až 3 
přednášky. Některá témata pro inspiraci a k úvaze: minulost Emys orbicularis v ČR, současný výskyt, 
fylogeografie, zkušenosti se záchranou a ochranou ze zahraničí, želva nádherná a další nepůvodní druhy. 

Účastnický poplatek bude činit 300 Kč (ubytování a poplatek muzeu za vstupné a občerstvení). 
Stravování si každý bude řešit individuálně, nejlépe v Penzionu Na Požárech (snídaně, obědy a večeře). 
 
 
Městské muzeum v Čelákovicích 
http://www.muzeum-celakovice.com/ 
 
Penzion Na Požárech 
http://www.napozarech.cz/ 
 
 
Přihlášky: Martin Šandera, m.sandera@seznam.cz, 731 060 253 
 
 
 
Na shledanou se těší,  
 

Martin Šandera (HERPETA, Muzeum přírody Český ráj, Polabské muzeum) 
František Doubek (Městské muzeum v Čelákovicích) 


