
POZVÁNKA 

na tiskovou konferenci k 10. výročí založení Jizerské oblasti tmavé oblohy, 

která se koná v den výročí jejího založení 

v pondělí 4. listopadu 2019 od 10:00 

v zasedací místnosti č. 111 Krajského úřadu Libereckého kraje,  

U Jezu 642/2a, Liberec. 

 

Program: 

Za zakládající české instituce vystoupí 

Ludvík Řičář - Lesy České republiky, Krajské ředitelství Liberec, ředitel 

Jiří Hušek - Agentura ochrany přírody a krajiny, regionální pracoviště Liberecko, ředitel 

 Pavel Suchan - Astronomický ústav AV ČR 

Vystoupí hejtman Libereckého kraje pan Martin Půta 

Vystoupí náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž 

Za zakládající polské instituce vystoupí regionální vedoucí celopolského programu Ciemne 

Niebo a šéfredaktor časopisu GÓRY IZERSKIE Arkadiusz Lipin 

 

Jizerská oblast tmavé oblohy: minulost a současnost, tmavá obloha v Jizerských horách, 

astro-turistika, vznik dalších oblastí a parků tmavé oblohy inspirovaných Jizerskou oblastí 

tmavé oblohy, trendy ve světě - Pavel Suchan 

Diskuse - budoucnost Jizerské oblasti tmavé oblohy a budoucnost problému zvaného 

světelné znečištění 



V případě jasného počasí pozorování Slunce dalekohledy s filtrem před budovou Krajského 

úřadu (Klub astronomů Liberecka - pobočka České astronomické společnosti a IQ Landia) 

Česko – polská Jizerská oblast tmavé oblohy byla vyhlášena 4. listopadu 2009 a stala se 
první takovou oblastí v Evropě a první přeshraniční oblastí tohoto typu na světě. Po jejím 
vzoru pak v Evropě vznikly další čtyři takové oblasti a Česká republika se dnes může pochlubit 
třemi takovými oblastmi na svém území, což ji řadí na přední místo v Evropě. 
 
V den 10. výročí založení Jizerské oblasti tmavé oblohy zhodnotíme její dosavadní existenci, 
její význam a její budoucnost a také začlenění do současných světových a českých snah 
o ochranu nočního životního prostředí a zachování hvězdné oblohy nad námi.  
 
Nad akcemi připomínajícími 10. výročí založení Jizerské oblohy tmavé oblohy přijal záštitu 
Ministerstva životního prostředí ministr Richard Brabec.   
 
Dotazy a podrobné informace:  
 
Pavel Suchan, Astronomický ústav AV ČR, suchan@astro.cz, 737 322 815 (od 3.11. a po 
tiskové konferenci) 
 
Krajský úřad Libereckého kraje - Mgr. Andrea Fulková, vedoucí oddělení tiskového a vnějších 
vztahů, andrea.fulkova@kraj-lbc.cz, 485 226 332, 739 541 549 
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