
Program exkurzí Jihočeské pobočky České botanické společnosti a Přf JU – podzim 2017 

14.10. 2017 – Z Prachatic přes Frantoly a údolím Zlatého potoka do Vitějovic 

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. – Jan Šuspa Lepš 

21.10. 2017 – Nejen na ostružiny do Homolských lesů 

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! – Martin a Petr Lepší 

04.11. 2017 – Český Heršlák - tam, kde žijí lvi 

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. – Libor Ekrt a Ondřej Hornych 

05.11. 2017 – Bryoexkurze na Vyšenské kopce 

Sraz na autobusovém nádraží v Českých Budějovicích, odjezd autobusem v 7:50 do Českého 

Krumlova. Lupu s sebou! – Jan Kučera 

11.11. 2017 – Za lišejníky údolím Vltavy ze Zlaté Koruny do Krumlova 

Sraz na vlakovém nádraží v Českých Budějovicích, odjezd vlakem v 8:09 do Zlaté Koruny. – Jan 

Vondrák 

18.11. 2017 – Z Dasného do Budějovic 

Odjezd autobusem v 8:45 z autobusového nádraží v Českých Budějovicích (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. – 

Karel Prach 

19.11. 2017 – Nezapadl ještě Hamatáček sněhem? 

Exkurze na sušinky a rašeliništní mechy. Sraz na vlakovém nádraží v Českých Budějovicích, 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! – Táňa a Milan Štechovi 

 

 

Srdečně zveme všechny zájemce o přírodu a botaniku zvláště. 

Aktuální informace je možno získat u Milana Štecha 

tel. 387 772 373, mobil 724 149 053 nebo email stech@prf.jcu.cz 
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