
POZVÁNKA 

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

která se koná  

ve čtvrtek 2. března 2023 od 14:00 

v chatě Švarná Hanka na Gruni. 

 

Program: 

Za zakládající české instituce vystoupí 

Mgr. František Jaskula – ředitel Správy CHKO Beskydy, Agentura ochrany přírody a krajiny  
 
Ing. Václav Langer – Lesy České republiky, Oblastní ředitelství severní Morava  

  
prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc. – předseda České astronomické společnosti 

Za zakládající slovenské instituce vystoupí  

doc. RNDr. Rudolf Gális, předseda Slovenské astronomické společnosti  

 

Další parky a oblasti tmavé oblohy u nás a na Slovensku - Pavel Suchan, předseda Odborné 

skupiny pro světelné znečištění, Česká astronomická společnost 

Beskydská oblast tmavé oblohy: minulost a současnost, tmavá obloha v Beskydech, astro-

turistika a akce pro veřejnost – Bc. Jan Kondziolka, Česká astronomická společnost 



Zákonné a regulační nástroje k omezení světelného znečištění – Pavel Suchan, předseda 

Odborné skupiny pro světelné znečištění, Česká astronomická společnost 

Diskuse a dotazy novinářů - budoucnost Beskydské oblasti tmavé oblohy a budoucnost 

problému zvaného světelné znečištění 

 

V případě jasného počasí pozorování Slunce dalekohledem s filtrem. 

 

Místo konání https://mapy.cz/s/jodarokofo – chata Švarná Hanka. 

Parkování je možné přímo před chatou. Jen prosíme o pomalou jízdu, budete projíždět 

turistickou oblastí.  

Zajištěno drobné občerstvení.  

 
 
Česko – slovenská Beskydská oblast tmavé oblohy byla vyhlášena 4. března 2013 a stala se 
druhou takovou oblastí u nás. Na území České republiky jsou dnes tři takové oblasti. 
 
K 10. výročí založení Beskydské 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. Zároveň si připomeneme 
50. výročí vzniku CHKO Beskydy – Beskydská oblast tmavé oblohy byla před deseti lety 
založena právě při příležitosti 40 roků CHKO Beskydy.  
 
V sobotu 4. března 2023, tedy na den přesně od vzniku Beskydské oblasti tmavé oblohy, se 
v ostravském planetáriu uskuteční celodenní konference Proměny noci, kam jsou novináři též 
zváni. Více https://svetelneznecisteni.cz/vzdelavani/konference-promeny-noci/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dotazy a podrobné informace:  
 
Pavel Suchan, Česká astronomická společnost, suchan@astro.cz, 737 322 815  
 
Jan Kondziolka, Česká astronomická společnost, kondziolkajan@seznam.cz, 777 814 074    
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