
ENTOMOLOGICKÉ DNY 2019 
 

CHKO Litovelské Pomoraví 
 
 

ČESKÁ SPOLEČNOST ENTOMOLOGICKÁ spolu s AOPK ČR  
pořádá v roce 2019 opět tradiční 

 
„Entomologické dny“ 

 
 Akce proběhne ve dnech 17. – 19. května na území CHKO Litovelské Pomoraví. 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CHKO Litovelské Pomoraví se rozkládá na ploše 96 km2. Zaujímá úzký 3 - 8 km široký pruh lužních lesů a luk 
kolem řeky Moravy mezi městy Olomouc a Mohelnice. Ve středu CHKO leží starobylé královské město Litovel, 
které propůjčilo chráněné oblasti své jméno. Jádro CHKO a současně hlavní přírodovědný fenomén oblasti tvoří 
vnitrozemská říční delta (přirozeně meandrující tok řeky Moravy, která se větví v řadu bočních stálých i 
periodických říčních ramen) a navazující komplexy cenných lužních lesů, vlhkých nivních luk a mokřadů. Do 
Litovelského Pomoraví patří také krasové území vrchu Třesín se známými veřejnosti zpřístupněnými jeskyněmi a 
oblast chlumních listnatých lesů Doubrava. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
           

Je pravděpodobné, že i letos budeme muset kvůli kapacitě ubytování omezit počet účastníků, 
tudíž upozorňujeme, že včasným podáním této předběžné přihlášky násobíte své šance na účast. 

Upřednostňováni jsou členové ČSE se zaplacenými příspěvky před nečleny a členy neplatiči. 
 

Členové ČSE se informace o ED 2019 dozví z tohoto letáku, který bude k dispozici na výměnných 
dnech v Pardubicích (12.1.2019), poté na výměnných dnech v Otrokovicích (26.1.2019), na 

entomologickém setkání ČSE v Praze (16.2.2019) a také na burze Ento -Tera v Praze (2.-3.3.2019). 
Informaci bude možno dohledat i na stránkách ČSE (www.entospol.cz). 

Podrobnosti o ubytování, stravování, dopravě, cenách, budou upřesněny a zaslány předběžně 
přihlášeným účastníkům včas spolu se závaznou objednávkou. 

 
Předběžné přihlášky zasílejte na adresu nebo do rukou pověřených osob: 

 
 Petr Heřman – Křivoklát 190, 270 23, tel: 722 161 096, e-mail: petr.272@centrum.cz 
 Jan Schneider – Husinecká 4, Praha 3, 130 00, tel: 774 168 898, e-mail: nicrophorus@hotmail.com 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Předběžná přihláška na Entomologické dny 2019 
 
jméno:         ………………………………………………………………………..   
                                                              
adresa:        ………………………………………………………………………..   
 
telefon:       ………………………………………………………………………..    
 
e-mail:        ………………………………………………………………………..   
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