
    Informace členům                                            září 2017 
 
Vážení členové České botanické společnosti, 
 
v zářijových informacích si Vás dovolujeme srdečně pozvat na připravené i plánované akce ČBS a jejích 
poboček.  
 Je připraven předběžný program pracovní konference ČBS na téma „Ekologie a evoluce rostlin na 
antropogenních stanovištích střední Evropy “. Konference se uskuteční v Praze na Albertově o víkendu 25. 
– 26. listopadu 2017. Přihláška na konferenci, v níž najdete pokyny k platbě konferenčního poplatku, je ke 
stažení na stránkách ČBS https://botanospol.cz. Zasíláme Vám také program podzimního brněnského a 
pražského přednáškového cyklu ČBS. Další informace naleznete také na webových stránkách 
https://botanospol.cz.  

Vzhledem ke stále se zvyšujícím nákladům na distribuci tištěných informací členům budeme 
informace zasílat přednostně elektronicky (e-mailem). Žádáme členy, kterým zatím elektronické informace 
nechodí, o sdělení e-mailové adresy na adresu sekretariat@botanospol.cz. Tištěné informace budou 
zasílány jen členům, kteří nemají e-mailovou adresu. 

V letošním roce již vyšla a byla rozeslána následující čísla členských časopisů: Preslia 89 č. 1, 2, 3, 
Zprávy 52 č. 1, Bryonora 59. Pokud jste časopis, který jste si objednali a předplatili, neobdrželi, kontaktujte, 
prosím, sekretariát na tel. 221 951 664, 606 535 413 nebo e-mailem sekretariat@botanospol.cz. 

Se srdečným pozdravem a přáním hezkého zakončení botanické sezóny. 
 
Michal Štefánek a Romana Štěpánková 
 

Slovo předsedy 
 
Vážené členky a vážení členové České botanické společnosti, 
 
obracím se na vás opět v tomto netradičním období se stručnou roční bilancí: 
1) Hlavní každoroční akce Společnosti, tj. floristický kurz, proběhl tentokrát v Jindřichově Hradci. Kurz byl 
naprosto skvěle připraven a rád bych touto cestou poděkoval především Karlu Boublíkovi i dalším, kteří se na 
přípravě podíleli.  
2) Rád konstatuji, že velice dobře pracují pobočky a chtěl bych všem, kteří se na činnosti poboček podílejí, 
také velice poděkovat. 
3) K přednáškovému cyklu ČBS: Vyzývám všechny členy, kteří mají nějaké zajímavé a širší téma na 
přednášku, nechť neváhají a nabídnou je (sekretariat@botanospol.cz). Mohou samozřejmě doporučit i někoho 
dalšího, včetně nečlenů. 
4) Po různým peripetiích se podařilo dotáhnout nové webové stránky Společnosti do snad rozumné a 
uživatelsky příjemné podoby. Budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu od vás, protože jistě je pořád co 
zlepšovat. Kontaktujte, prosím, sekretariát (sekretariat@botanospol.cz), nebo přímo mě (prach@prf.jcu.cz). 
5) Podařilo se dokončit shromáždění informačních materiálů (floristicko-fytogeografických a vegetačních 
charakteristik příslušných území) k většině předchozích floristických kurzů. Ne ke všem, zvláště těm starším, 
byly takové materiály k dispozici, avšak jedná se o docela rozsáhlý materiál. Po určitých redakčních úpravách 
by vše mělo být zpřístupněno na webu Společnosti. Pevně věřím, že takové informace mohou být zájemcům 
o příslušná území užitečné a že to nebude dlouho trvat.  
6) Koncem listopadu minulého roku proběhla tradiční dvoudenní konference pod názvem Ekologie a evoluce 
karpatské flóry. Myslím, že i ta se velmi povedla a rád bych vás na závěr pozval na tu letošní na téma Ekologie 
a evoluce rostlin na antropogenních stanovištích střední Evropy a zároveň na navazující Valné shromáždění 
ČBS, kde bude mj. vyhlášen vítěz 3. roč. Ceny Josefa Holuba a udělena čestná členství. 
Přeji vám pěkný závěr letošní sezóny a těším se na viděnou na přednáškách podzimního cyklu ČBS a na 
konferenci. 
 
         Karel Prach 



 
 

Česká botanická společnost, z. s., Benátská 2, 128 00 Praha 2, tel. 221 951 664, 
e-mail: sekratariat@botanospol.cz, https://botanospol.cz 

 
 

Přednáškový cyklus ČBS a katedry botaniky PřF UK – podzim 2017 
 
 

23. 10. B. MANDÁK : O vzniku druhů skupiny Chenopodium album 
 
30. 10. P. BOGUSCH: Zajímavá společenstva bezobratlých živočichů na 

hálkách na rákosu obecném a jak jim pomoci 
 
6. 11.  V. TARAŠKA: Blamáž prstnatce plamatého: co na sebe prozradil a co 

stále tají? 
 
13. 11. T. VENCÁLEK: Dřeviny v zahradách i krajině východní Číny 
 
20. 11. L. HÁJKOVÁ, J. D. REITSCHLÄGER &  T. VRÁBLÍK : Fenologická 

pozorování v Českém hydrometeorologickém ústavu (ČHMÚ) a jejich 
využití 

 
4. 12.  J. PRACH: Jezerní krajina Třeboňska – paleoekologické čtení vývoje 

prostředí od poslední doby ledové 
 
 
 
 

Všechny přednášky se konají v Krajinově posluchárně katedry botaniky PřF UK Praha, 
Benátská 2, Praha 2 od 17:15. 

 

Hosté vítáni! 

 

prof. RNDr. Karel Prach, CSc., 

 předseda ČBS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Moravskoslezská pobočka České botanické společnosti 
Zámecká 3, 757 01 Valašské Meziříčí 

e-mail: mspobocka@gmail.com internet: www.ms-cbs.cz 
 
 

Vápencové skály u Černotína – bryologická exkurze  

30. září 2017 (sobota)  
Sraz v 9 hod. na železniční stanici Černotín (GPS 49.5274925N, 17.7733142E). Po naučné stezce se 
přesuneme k vodnímu mlýnu Černotín a dále směrem k Bečvě na vápencové skály, popřípadě navštívíme i 
štěrkové náplavy výše po proudu Bečvy. Území je ohroženo stavbou přehrady Skalička.  
Vedoucí: Svatava Kubešová, Zbyněk Hradílek a Jana Tkáčiková 

 

Determinační setkání – rody Batrachium a Callitriche 

14. říjen 2017 (sobota) od 10do 16hod.  
Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí (GPS 49.4785131N, 17.9685821E).  
Vede: Jan Prančl, Botanický ústav AV ČR, Průhonice 
 

Hosté jsou na akcích vítáni! 
 
Martin Dančák        Jana Tkáčiková 
předseda         místopředsedkyně 
 

 

 

 

Pracovní skupina ČBS Ochrana přírody 
Pracovní skupina ČBS Ochrana přírody byla oficiálně ustavena 12. září 2017 ve Vysoké Lípě (České 
Švýcarsko), a to v rámci 7. ročníku Tematického setkání ke studiu vzácných a ohrožených druhů naší květeny. 

Pracovní skupina má v současnosti přes 50 členů. Během ustavujícího setkání byl přijat statut pracovní 
skupiny a byl zvolen pětičlenný výbor ve složení Petr Bauer, Handrij Härtel, Zuzana Münzbergová, Vlastimil 
Rybka, Anna Šlechtová. 

Aktuální informace jsou dostupné na https://botanospol.cz/cs/novinky-pracovni-skupiny-pro-ochranu-
prirody. 

Další zájemci o činnost v pracovní skupině jsou vítáni a mohou kontaktovat H. Härtela: h.hartel@npcs.cz 

Za výbor pracovní skupiny 

Handrij Härtel 

 
 
 
 



Jihomoravská pobo čka České botanické spole čnosti a Ústav botaniky a zoologie P řF MU v 
Brně  

 
Vás na podzim 2017  zvou na 

 
 

Botanické p řednášky, seminá ře a exkurze 
 

Přednášky a seminá ře začínají ve čtvrtek  v 16 hodin  v Bohunickém kampusu 
Přírodov ědecké fakulty MU, v posluchárn ě 306 pavilonu A11 

 

5. 10. 2017 Jakub T ěšitel: Evolu ční ekologie parazitických rostlin. (Ve řejná 
habilita ční přednáška) 

12. 10. 2017 Vít Grulich: Botanické post řehy ze st řední a jižní Itálie. 

19. 10. 2017 Salza Palpurina: Environmental drivers of fine-scal e plant species 
richness in Eurasian dry grasslands: a macroecologi cal perspective. 
(Obhajoba diserta ční práce; oponenti Ute Jandt a Camilla Wellstein)  

26. 10. 2017 Jan Role ček: Floristické dožínky – p řijďte se pod ělit o své floristické 
nálezy a  zhodnotit vegeta ční sezónu 2017. 

2. 11. 2017 Petr Smýkal: Dormance semen v rodech Medicago a Pisum z 
pohledu adaptace a domestikace. 

9. 11. 2017 Pavel Daněk: Systém stromy-p ůda v temperátních lesích: 
dlouhodobá dynamika a role zp ětných vazeb. (Referát o dizerta ční 
práci) / Na čem pracují naši studenti. (Referáty o magisterských  a 
bakalá řských pracích)  

16. 11. 2017    Markéta Táborská & Dan Dvo řák: Botanické a jiné post řehy ze Srí 
Lanky. 

23. 11. 2017 Jan Douda: Glaciální refugia a holocenní migrace bo reálních a 
temperátních druh ů strom ů v Evrop ě. 

30. 11. 2017 Jan Novák, Jan Role ček & Michal Hájek: Holocenní vývoj vegetace 
Bílých Karpat z pedoantrakologického pohledu.  

7. 12. 2017 Filip Kolá ř: Paralelní adaptace cytotyp ů Arabidopsis arenosa 
k alpinskému prost ředí z genomického a ekologického pohledu. 

14. 12. 2017 Reminiscence zahrani ční botanické exkurze v Rumunsku. 
 

Exkurze – podrobn ější informace k nim lze nalézt na webu pobo čky 
28. 9. 2017 Jan W. Jongepier: Botanický výlet na Bzenecko: p řes Vlčí hrdlo na 

PP Bzenecké cvi čiště a NPP Váté písky. Sraz v Moravském Písku 
v 9:10 hod. Vlak z Brna odjíždí v 7:35 do Bzence, z de přestup v 9:02. 
Možný návrat vlakem z Bzence P řívoz v 16:48 p řes Břeclav nebo 
v 17:07 p řes Bzenec. 

 
Aktuální informace a p řípadné zm ěny programu na webu ÚBZ: http://botzool.sci.muni.cz /  

nebo na webu jihomoravské pobo čky: http://www.sci.muni.cz/jm-cbs/prednasky.php 
 

Zdeňka Lososová, p ředsedkyn ě jihomoravské pobo čky ČBS 
Milan Chytrý, ředitel Ústavu botaniky a zoologie P řF MU 

Petr Bureš, jednatel jihomoravské pobo čky ČBS 



Západočeská pobočka České botanické společnosti 
Tylova 22, Plzeň, 301 25 Plzeň 

 
S blížícím se podzimem roku 2017 vás srdečně zveme 

 na následující akce: 
 

 
Středa 25. 10. 2017 Migranti na dálnicích. Jaké druhy rostlin mají rády zasolené okraje silnic a dálnic? / 
přednášející: Mgr. Michal Ducháček a RNDr. Pavel Kúr, Ph.D., Národní muzeum. 
Přednáška se koná od 16:30 v přednáškovém sále hlavní budovy Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého 
sady 2. 

 
Středa 22. 11. 2017 Posezení nad herbáři. Tradiční předvánoční setkání nad vámi donesenými herbářovými 
položkami, které se uskuteční v sídle pobočky (Plzeň, Tylova 22) od 16 hod. 
 
Čtvrtek 7. 12. 2017 Houby národní přírodní rezervace Boubínský prales. Víte, že v tomto zachovalém 
horském pralese roste přes 800 druhů hub? Na přednášce se o nich dozvíte více a mnohé z nich si budete moci 
prohlédnout na barevných fotografiích. / přednášející: Mgr. Jan Holec, Dr., Národní muzeum. 
Přednáška se koná od 16:30 v přednáškovém sále hlavní budovy Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého 
sady 2. 

 
Sobota 10. 2. 2018 Výroční schůze Západočeské pobočky ČBS. Schůze se koná od 9:30, uskuteční se v 
přednáškovém sále hlavní budovy Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého sady 2. Podrobnější informace 
budou zaslány v samostatné pozvánce. 

 
Hosté jsou na všech akcích pobočky vítáni. 

 
 
Jiří Sladký                                                                                                                  Ivona Matějková 
 předseda                                                                                                                           jednatel 
 
 

Východočeská pobočka České botanické společnosti 
 
Východočeská pobočky ČBS vás zve na následující akce: 
 
14. 10.         Bryologická exkurze do Novohradeckých lesů 
Vedoucí exkurze Mgr. Pavel Hájek, Ph.D. 
Nový Hradec Králové, poblíž rybníka Biřička (N 50°10'17", E 15°51'21"), 10 hodin. 
 
10. 11.         Shrnutí botanické sezóny 2017 ve východních Čechách 
Prezentace významných nálezů, botanických akcí a určování herbářových položek. 
Hradec Králové, Muzeum východních Čech, Gayerovy kasárny, 16 hodin. 
 
Zájemci nechť kontaktují vedení pobočky. Těšíme se na Váš zájem a bohatou účast. Aktuální informace 
naleznete na internetových stránkách pobočky (www.moh.cz/cz/vpcbs.html). 
 
Josef Kučera                                 RNDr. Věra Samková, Ph.D. 
předseda VČ pobočky ČBS              jednatel VČ pobočky ČBS 
e-mail: natura@dobruska.cz                  e-mail: v.samkova@muzeumhk.cz 
 
 



 
Listí žloutne a začínají podzimní botanické exkurze PřF JU  

a jihočeské pobočky ČBS  
 
 

Z Prachatic přes Frantoly a údolím Zlatého potoka do Vitějovic 
sobota 14. 10. – Odjezd autobusem (na Vimperk) do Prachatic (8:45 autobus z Českých Budějovic), odtud 

po modré do Frantol do údolí Zlatého potoka, a údolím Zlatého potoka do Vitějovic (odtud odjezd 
busem do ČB v 17:31 (18:20 v ČB). Lupu a buřty s sebou. – Vede Jan Šuspa Lepš. 

 
Nejen na ostružiny do Homolských lesů 

sobota 21. 10. – Sraz na autobusové (MHD) zastávce Litvínovice, Šindlovy Dvory, Náves po příjezdu 
autobusu č. 16 v 8:29 (odjezd ze zastávky Nádraží v 8:18). Návrat ze zastávky Litvínovice, Mokré, 
Točna v 14:39, 16:05 nebo 18:08. Svačinu, terénní obuv a nůžky s sebou! – Vedou Martin a Petr 
Lepší. 

 
Český Heršlák - tam, kde žijí lvi 

sobota 4. 11. – Území Českého Heršláku při státní hranici s Rakouskem je na pomezí Novohradských hor a 
Šumavy. Existuje odsud málo botanických údajů zejména v hraničním kvadrantu 7452b, které se 
budeme snažit v rámci botanické exkurze vyplnit (Pladias). Projdeme územím bývalých 
vysídlených vesnic Klopanov, Zbraslav a vystoupíme na nejvyšší kopec Tři smrky (824 m). 
Doprava na exkursi bude organizována auty a je nezbytné se předem přihlásit do 3. 11. 18 hod. 
na e-mail: libor.ekrt@gmail.com. Odjezd aut od katedry botaniky (vila) je v 8:00. – Vedou Libor 
Ekrt a Ondřej Hornych. 

 
Bryoexkurze na Vyšenské kopce 

neděle 5. 11. – Sraz na autobusovém nádraží, odjezd autobusem v 7:50 do Českého Krumlova. Lupu s sebou! 
– Vede Jan Kučera. 

 
Za lišejníky údolím Vltavy ze Zlaté Koruny do Krumlova 

sobota 11. 11. – Sraz na vlakovém nádraží, odjezd vlakem v 8:09 do Zlaté Koruny. – Vede Jan Vondrák. 
 

Z Dasného do Budějovic 
sobota 18. 11. – Odjezd autobusem v 8:45 z autobusového nádraží (stanoviště 22), 8:50 U Zelené ratolesti, 

9:00 Dasný. Relaxační vycházka po Výstupu na Kleť, kolem rybníků, luk a minipivovaru Kněžínek 
s návratem podle chuti pěšky nebo místní dopravou z Haklových Dvorů. – Vede Karel Prach. 

 
Nezapadl ještě Hamatáček sněhem? 

neděle 19. 11. – Exkurze na sušinky a rašeliništní mechy. Sraz na vlakovém nádraží, odjezd vlakem v 9:05 
směr Strakonice do Sudoměře u Písku (příjezd v 9:55). Zpátky podle počasí nejspíš z Ražic. Obuv 
do mokra s sebou! – Vedou Milan a Táňa Štechovi. 

 

Exkurze se konají za každého počasí. Aktuální informace je možno získat 
na http://botanika.prf.jcu.cz , na Facebooku (http://www.facebook.com/pages/Katedra-botaniky-

P%C5%99F-JU/424484454306472)  
nebo u Milana Štecha tel. 387772373, mobil 724149053 nebo email stech@prf.jcu.cz  

 

  
 
 


