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CAFÉ NOBEL V DĚČÍNĚ: O LESNÍCH POŽÁRECH 
 
Kde všude na Zemi se vyskytují lesní požáry, jaké mají příčiny a následky – 
a jak do toho všeho zapadá nedávný velký požár v Českém Švýcarsku?  
O tom bude ve čtvrtek 24. listopadu na dalším Café Nobel v děčínské 
kavárně Coffee & Books povídat geobotanik a rostlinný ekolog Michal 
Hejcman z Fakulty životního prostředí UJEP.  
 
Oheň je součástí vývoje ekosystémů od doby, kdy rostliny kolonizovaly souš  
a vznikly suchozemské ekosystémy. Doklady přirozených lesních požárů 
pocházejí již z prvohor. Činností člověka se intenzita požárů výrazně zvýšila.  
 
Požáry mají jak pozitivní, tak i negativní dopady na fungování ekosystémů  
a lidských společností. „Letošní letní požár v Národním parku České Švýcarsko 
v rámci přednášky zasadíme do historických, ekologických, klimatických  
a hospodářských souvislostí,“ slibuje koordinátor cyklu Café Nobel Frederik 
Velinský. 
 
Přednášející prof. RNDr. Michal Hejcman, Ph.D. et Ph.D., vystudoval geobotaniku 
na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity České Budějovice. Roky se věnuje 
problematice studia agroekosystémů a environmentální archeologie. Aktuálně 
působí na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 
 
Přednáška se uskuteční v kavárně Coffee & Books, kterou najdete nedaleko 
děčínského zámku v Pohraniční ulici č. 3, od 19:00 h. Vchodné je volné, místa 
k sezení si můžete rezervovat na mailu coffeeabooks@gmail.com, případně přes 
zprávy na facebooku Coffee & Books nebo osobně přímo v kavárně. Další 
informace o Café Nobel naleznete na cafenobel.ujep.cz.  
 
Partnery Café Nobel jsou nakladatelství Academia, Nadační fond časopisu 
Vesmír a populárně vědecký magazín Českého rozhlasu Sever Planetárium. 
 
Fotografie k volnému užití: © Michal Hejcman 
 
Kontakt: Mgr. Frederik Velinský, frederik.velinsky@ujep.cz, 475 285 756 
 
Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí 
 
 
Café Nobel je cyklus přátelských setkání veřejnosti s vědci nad šálkem kávy. 
Pořadatelé z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem zvou do Ústí nad Labem, 
Teplic, Děčína a Tisé zajímavé osobnosti ze světa vědy a prostřednictvím 
poutavých témat se snaží představit je samotné i jejich práci obyčejným lidem.  
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