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   Informace členům                                      leden 2018 

 

Vážení členové České botanické společnosti, 
 
dostáváte letošní první informace o připravovaných akcích ústředí i poboček ČBS, na které Vás 
srdečně zveme. Děkujeme Vám za spolupráci v roce 2017 a přejeme mnoho zdraví a pracovních 
i osobních úspěchů v roce 2018.  
Hodnocením akcí a hospodařením ČBS v roce 2016, částečně i v roce 2017 a projekty pro letošní rok 
se zabývalo Valné shromáždění, které se uskutečnilo 25. listopadu 2017. Zápis z valného 
shromáždění je součástí těchto informací. 
 
Jarní přednáškové cykly budou v Brně zahájeny 1. 3. a v Praze 5. 3. Program přednášek 
naleznete dále. 
Floristické kurzy: první kurz se uskuteční letos na Slovensku, v Bardejově v termínu 1. 7. – 7. 7. 
2018. Kurz pořádá SBS ve spolupráci s ČBS, organizátoři P. Mereďa a E. Gojdičová. Následovat 
bude midikurz ČBS, který se uskuteční v Poličce (Pardubický kraj) v termínu 8. 7. – 14. 7. 2018. 
Pořádá Východočeská pobočka ČBS, organizátor P. Lustyk. 
Bližší informace a přihlášky na kurzy najdete v březnových informacích členům ČBS a na webové 
stránce https://botanospol.cz. 
 
Na víkend 24. – 25. listopadu 2018 je plánována pracovní konference ČBS na téma „Systematika, 
ekologie i floristika ve světle průtokové cytometrie“. Konference se bude zabývat širokým 
využitím průtokové cytometrie v různých oblastech studia botaniky. Ačkoliv tato metoda má hlavní 
uplatnění v evolučních a systematických aplikacích, velká část prezentací bude věnována přínosům 
průtokové cytometrie pro výzkum biodiverzity či ekologie rostlin. Geograficky bude konference 
zaměřena zejména na studium středoevropské flóry s několika přesahy do fytogeograficky 
nejzajímavějších oblastí světa. I když stěžejní část příspěvků bude věnována kvetoucím rostlinám, 
zkrátka nepřijdou ani zájemci o rostliny výtrusné. 
Přípravný výbor konference: T. Urfus, M. Hroneš, V. Kolarčik, F. Kolář, P. Koutecký, M. Lučanová, 
P. Trávníček, P. Veselý, P. Vít. Přihláška na konferenci včetně podrobnějšího členění programových 
bloků bude součástí březnových informací členům. 
 
Spolu s Informacemi nebo s prvním číslem objednaného časopisu dostanete složenku na zaplacení 
členských příspěvků a předplatného na rok 2018. Na složence najdete všechny potřebné údaje 
k platbě převodem. V roce 2018 zůstává výše poplatků stejná jako v roce 2017, tj.: základní roční 
členský příspěvek činí 400 Kč, předplatné časopisu Preslia (čtyři čísla) 300 Kč, předplatné časopisu 
Zprávy ČBS (dvě řádná čísla) 140 Kč a předplatné časopisu Bryonora (dvě čísla) 150 Kč.  
Děkujeme všem členům, kteří v loňském roce uhradili příspěvky bez prodlení. Členové, kteří 
příspěvky za rok 2017 ještě nezaplatili, mají tak možnost učinit i nyní, částka na jejich složence je o 
dlužnou částku navýšena. Veškeré dotazy ohledně výše Vašeho členského konta, úhrady členských 
příspěvků a předplatného časopisů zasílejte e-mailem na sekretariat@botanospol.cz, nebo poštou na 
adresu sekretariátu ČBS, Benátská 2, 128 01 Praha 2, tel. 221 951 664.  

Knihovna ČBS v Benátské 2, Praha 2 je pro všechny čtenáře otevřena ve dnech: 
pondělí 12.00–17.00 a středa 9.00–13.30  
 
S pozdravem 
Michal Štefánek a Romana Štěpánková 
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Česká botanická společnost, z. s., Benátská 2, 128 00 Praha 2, tel. 221 951 664, 
e-mail: sekretariat@botanospol.cz, https://botanospol.cz 

 
 
 

Přednáškový cyklus ČBS a Katedry botaniky PřF UK – jaro 2018 
 
 
5. 3.   I. JONGEPIEROVÁ &  I. MALENOVSKÝ: Obnova luk v Bílých  
   Karpatech z pohledu rostlin a hmyzu. 
 
12. 3.    K. ŠEMBEROVÁ: Role celogenomové duplikace v diferenciaci  

polyploidních zvonků z okruhu Campanula rotundifolia agg. v České 
a Slovenské republice. 

 
19. 3.   J. FROUZ: Úloha interakcí mezi rostlinami a půdou během sukcese  
   na výsypkách. 
 
26. 3.    A. KUČEROVÁ &  J. KOLÁŘ: Populace pobřežnice jednokvěté  
   (Littorella uniflora) v České republice ve 21. století – jaké faktory  
   ovlivňují přežívání tohoto kriticky ohroženého druhu na okraji  
   areálu.  
  
9. 4.    R. HÉDL: Dlouhodobé změny vegetace temperátních lesů – o čem  
   vypovídají staré fytocenologické záznamy. 
 
16. 4.    H. ŠTORCHOVÁ: Druhová radiace rostlin na příkladech ze Severní  
   Ameriky. Opravdu víme, jak vznikají nové druhy? 
 
23. 4.    L. HROUDA: Mezi Atlantikem a Levantou – 25 let studentských  
   botanických exkurzí napříč Evropou. 
 
14. 5.   P. PYŠEK: Makroekologie rostlinných invazí – co ukazují nové  
   databáze? 
 

Všechny přednášky se konají v Krajinově posluchárně Katedry botaniky PřF UK, 
Benátská 2, Praha 2 od 17 hodin. 

 

Hosté vítáni! 

 

prof. RNDr. Karel Prach, CSc., 
 předseda ČBS 
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Jihomoravská pobo čka ČBS  
a Ústav botaniky a zoologie P řF MU v Brn ě  
Vás zve na p řednášky, seminá ře a exkurze. 

 
 

Přednášky a seminá ře  
 

začínají ve čtvrtek v 16 hodin v bohunickém kampusu P řírodov ědecké fakulty MU, v 
posluchárn ě 114 pavilonu A11 

 

1. 3. 2018   Martin Dan čák: Nejen stromy tvo ří les – o bylinách tropických deštných 
lesů napříč kontinenty. 

8. 3. 2018   Pavel Škaloud: Od sinice až k první kytce – po stop ách evoluce 
primárních producent ů. 

15. 3. 2018  Ondřej Mudrák: Multi-trofické interakce v sukcesi na so kolovských 
výsypkách. 

22. 3. 2018 Na čem pracují naši studenti Jana Beneschová a Martin V avrinec – 
referáty o diplomových pracích. 

29. 3. 2018 Pavel Novák: Dubohab řiny ve st řední Evrop ě a jejich variabilita, ekologie 
a rozší ření – referát o diserta ční práci. 

5. 4. 2018  Na čem pracují naši studenti Anna Kulíková, Šárka Pelik ánová a Anna 
Findurová – referáty o diplomových pracích. 

12. 4. 2018 Zuzana Urbanová & Tomáš Hájek: Vliv odv odnění a revitalizace na 
ekologii šumavských rašeliniš ť. 

19. 4. 2018 Miroslav Kola řík: Hmyzí farmá ři – o nerozlu čném p řátelství herbivorního 
hmyzu a hub.  

26. 4. 2018 Gianmaria Bonari: Flora, fauna and beyo nd of Borneo (Malaysia) . 

3. 5. 2018  Prezentace k zahrani ční botanické exkurzi na Korsiku 1. 

10. 5. 2018 Prezentace k zahrani ční botanické exkurzi na Korsiku 2. 

  

 
Aktuální informace a případné změny programu na webu ÚBZ: http://botzool.sci.muni.cz/  

nebo na webu Jihomoravské pobočky: http://www.sci.muni.cz/jm-cbs/prednasky.php 
 

Zdeňka Lososová, předsedkyně Jihomoravské pobočky ČBS 
Milan Chytrý, ředitel Ústavu botaniky a zoologie PřF MU 

Petr Bureš, jednatel Jihomoravské pobočky ČBS 
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Exkurze Jihomoravské pobo čky ČBS  

a Ústavu botaniky a zoologie P řF MU v Brn ě  
 
 
 

Exkurze  
 

bývají zpravidla o sobotách; podrobn ější informace k nim lze nalézt na webu 
pobo čky 

 

7. 4. 2018 Karel Fajmon & Pavel Novák: Putování za violkou bíl ou – okolím 
Velehradu a Salaše. Sraz 9:00 ve Velehrad ě. 

28. 4. 2018 Helena Prokešová: Z Dobrého Pole p řes Nový P řerov do Novosedel – 
krajem slanisek a stepních pahork ů. Sraz 8.15 na nádraží v Dobrém 
Poli. 

12. 5. 2018 

 

 

26. 5. 2018 

Jan Winkler: Plevele vinohrad ů, ovocných sad ů a polních plodin 
v okolí Žab čic. Sraz v Žab čicích po p říjezdu vlaku z Brna v 9:38 (o djezd 
z Brna hl. n. v 9:10, Os 4613 sm ěr Břeclav). 
 

Libor Ambrozek: Krajinou jihomoravských stepí. Auto busová exkurze. 
Sraz v 8.00 na parkovišti u Tesca v Brn ě za hlavním nádražím. 
Navštívíme rezervace jižn ě od Ždánského lesa; NPP Na Adamcích aj.  

16. 6. 2018 Zdeňka Lososová: Ruderální flora se řaďovacího nádraží v Brn ě-
Malom ěřicích. Spole čná exkurze ČBS a Přírodov ědného klubu v Brn ě. 

  
 
 

Aktuální informace a případné změny programu na webu ÚBZ: http://botzool.sci.muni.cz/  
nebo na webu Jihomoravské pobočky: http://www.sci.muni.cz/jm-cbs/prednasky.php 

 
Zdeňka Lososová, předsedkyně Jihomoravské pobočky ČBS 

Milan Chytrý, ředitel Ústavu botaniky a zoologie PřF MU 
Petr Bureš, jednatel Jihomoravské pobočky ČBS 
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Přednášky Jiho české pobo čky ČBS 
 

 
sobota 17. 2. 2018 – Glaciální refugia a holocenní migrace boreálních a temperátních 
druh ů strom ů v Evrop ě 
JAN DOUDA, FŽP, Česká zemědělská univerzita v Praze  
 
sobota 17. 3. 2018 – Výro ční členská sch ůze Jiho české pobo čky ČBS v Českých 
Budějovicích  & Pohodové putování Transsibi řskou magistrálou až do Vladivostoku  
VOJTĚCH ŽÍLA, Gymnázium Strakonice 
 
Přednášky se konají v p řednáškovém sále Jiho českého muzea v Českých 
Budějovicích, Dukelská 1,  vždy od 9:30 . 
 

Hosté vítáni! 
 

Vedení pobočky děkuje všem členům za spolupráci v roce 2017 a do nového roku přeje 
pevné zdraví, pohodu a mnoho botanických nálezů. 

Petr Lepší – Milan Štech – Martin Lepší 
 
 
 
 
 
 
 

25. JARNÍ BRYOLOGICKO-LICHENOLOGICKÉ SETKÁNÍ  
 
Jarní setkání Bryologicko-lichenologické sekce proběhne ve dnech 19. – 22. dubna 
2018 v oblasti Sušicko-horažďovických vápenců.  
Ubytování v tomto atraktivním a málo prozkoumaném území bude zajištěno 
v penzionu Houba (www.penzionhorazdovice.cz) přímo v Horažďovicích. Bezplatná 
alternativní ubytovací kapacita bude rezervována v domě druhého z organizátorů v 
nedalekých Hradešicích. Podrobnější informace budou upřesněny na webu B-L sekce 
(http://botanika.prf.jcu.cz/BLS/setkani.php). .  
Přihlášky zasílejte nejpozději do konce března na e-mail jmalicek@seznam.cz 
 

Na setkání se těší Jiří Malíček & Jan Šašek 
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Plán činnosti Východočeské pobočky ČBS na rok 2018 
 
2. 3.  Výroční členská schůze Východočeské pobočky ČBS 

Přednáška „Chile 2017, aneb má první cesta za kaktusy“ 
Přednáší Mgr. Jan Doležal z MGOH v Rychnově nad Kněžnou. 
Hradec Králové, Muzeum východních Čech, Gayerovy kasárny, 16 hodin. 

 
23. 3.  Přednáška „Argentina, napříč botanickým rájem“  

Přednáší Mgr. Jan Doležal z MGOH v Rychnově nad Kněžnou.  
Hradec Králové, Muzeum východních Čech, Gayerovy kasárny, 16 hodin. 

 
14. 4. Lichenologická exkurze do PR Bošínská obora 

Vedoucí exkurze RNDr. Josef P. Halda, Ph.D. z MGOH v Rychnově nad 
Kněžnou.  
Bošín, zastávka autobusu, N 50°02'01,5" E 16°12'13,2", 10 hodin. 

 
5. 5.  Botanická exkurze Za jarními terofyty do okolí Žďáru nad Orlicí 

ve spolupráci s Botanickou sekcí, NATURA Hlinné. 
Vedoucí exkurze Mgr. Jan Doležal z MGOH v Rychnově nad Kněžnou. 
Žďár nad Orlicí, náves v obci, N 50°07'13,9" E 16°04'11,6", 10 hodin. 

 
8. – 14. 7.  Floristický kurz ČBS v Poličce 

Ubytování v Domově mládeže SOU, Čsl. armády 485, Polička, 
N 49°42'45,8", E 16°16'10,5"; cena ubytování 260 Kč s možností 
objednání snídaně (33 Kč) a večeře (66 Kč). Přihlášky přes ústředí ČBS 
v Praze. 

 
22. 9.  Dendrologická exkurze do parku v Luži 

Vedoucí exkurze Ing. Zdeněk Blahník. 
Luže, parkoviště u vstupu do areálu, N 49°53'21,2" E 16°01'48,3", 
10 hodin. 

 
9. 11. Shrnutí botanické sezóny 2018 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 
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Západočeská pobočka České botanické společnosti 
Tylova 22, Plzeň, 301 25 Plzeň 

 
 

Na počátku roku 2018 vás srdečně zveme 
 na následující akce: 

 
 
Výroční schůze Západočeské pobočky ČBS se koná v sobotu 10. 2. 2018 od 9:30 v 
přednáškovém sále hlavní budovy Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého sady 2. 

V rámci výroční schůze se uskuteční od 11.30 přednáška na téma Květena 
Sušicko-horažďovických vápenců ve fotografiích v podání Ing. Radima Pauliče, 
člena jihočeské i západočeské pobočky ČBS a velmi dobrého znalce květeny 
Strakonicka, Horažďovicka a Sušicka.  

V přednášce bude stručně představena historie botanického výzkumu a uveden 
fotografický přehled vybraných vzácných a ohrožených druhů zdejších vápenců, s 
krátkými komentáři o jejich výskytu.  
 
 
Středa 28. 3. 2018: Sukcese vegetace a její využití při obnově narušených 
ekosystémů / přednášející: Prof. RNDr. Karel Prach, CSc., Přírodovědecká fakulta 
Jihočeské univerzity. 
Přednáška se koná od 16:30 v přednáškovém sále hlavní budovy Západočeského 
muzea v Plzni, Kopeckého sady 2. 
 

Hosté jsou na všech akcích pobočky vítáni. 
 
 
Jiří Sladký                                                                                         Ivona Matějková 
 předseda                                                                                                 jednatel 
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Pracovní skupina pro studium makrofyt vod a mokřadů při 
České botanické společnosti 

 
Milé kolegyně, vážení kolegové, 

V letošním roce vás zveme na tuto akci: 
21.-24.6. se uskuteční hydrobotanická exkurze na mokřady Šluknovského výběžku. 
Pro exkurzi budou vhodné holínky nebo tenisky do vody a pláštěnka. 
Příjezd je možný ve čtvrtek 21.6. od 18 hodin a v pátek 22.6. do 8 hodin, kdy se 
vyjíždí na exkurzi, stejný čas výjezdu na exkurzi tj. 8 hodin, bude i v sobotu a 
v neděli. 

Ubytování bude v chatě Spojařka, Horní Podluží 237. Více informací najdete na 
webu: 

http://www.chataspojarka.snadno.eu/. Cena ubytování je 280 Kč za noc a polopenze 
140 Kč. Kuchyňka k dispozici není, možnost nákupů potravin je v širším okolí. 

Pro dobré zabezpečení exkurze je nezbytné, abyste potvrdili svou účast do konce 
dubna, nejlépe e-mailem. Na exkurzi bychom měli být plně motorizováni. Uveďte 
tedy prosím především, zda můžete vzít služební nebo soukromé auto a počet volných 
míst. 

Tato oblast je relativně méně prozkoumaná a přesné trasy budou rozeslány až 
přihlášeným zájemcům, předpokládáme i jednodenní výjezd do Německa, do oblasti 
Oberlausitzer Heide - und Teichlandschaft Biosphere Reserve, pokud získáme 
povolení. 
 
 
 
Těšíme se na setkání s vámi  

 
Vlastik Rybka      Pavel Lustyk 
Sládkova 9, 170 00 Praha 7    Mor. Lačnov 287, 568 02 Svitavy 
e-mail rybkavlastik@hotmail.com                     e-mail pavel-lustyk@seznam.cz  
mobil 732 421 284      T: 461 531 920, 776 386 210 
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Moravskoslezská pobočka České botanické společnosti 
 

Zámecká 3, 757 01 Valašské Meziříčí 
E-mail: mspobocka@gmail.com 

Internet: www.ms-cbs.cz 
 
24. únor 2018 (So)  
Výroční setkání Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti  
Sejdeme se v 10:00 v Muzeu regionu Valašsko – v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí, 
Zámecká 3 (GPS 49.4784319N, 17.9683350E), v přízemí v přednáškovém sále. 
 
21. dubna 2018 (So) 
Exkurze do okolí Cakova a Nových Dvorů u Náměšti na Hané 
Sraz v 9.05 na železniční stanici v Senici na Hané (GPS 49.6213897N, 17.0999036E), návrat 
odpoledne tamtéž nebo na žel. stanici Náměšť na Hané. Navštívíme historické lokality Pulmonaria 
angustifolia a Myosotis stenophylla. 
Vedoucí exkurze: M. Hroneš, M. Dančák  
Společná exkurze Katedry botaniky PřF UP v Olomouci a Moravskoslezské pobočky ČBS. 
 
28. duben 2018 (So) 
Bryo-lichenologická vycházka do Ostružné a okolí 
Sraz v 9.30 na železniční stanici v Ostružné (GPS 50.1837444N, 17.0511597E), návrat tamtéž nebo 
na žel. stanici Branná mezi 15.30 a 16.30.  
Vedoucí: J. Halda (halda@jjh.cz), M. Zmrhalová (magda.zmrhalova@seznam.cz) 
Společná exkurze Muzea a galerie Orlických hor, Muzea Šumperk a Moravskoslezské pobočky ČBS. 
 
5. května 2018 (So) 
Exkurze za masožravou rosnatkou okrouhlolistou do Přírodní památky Kamenec u Frýdku-
Místku  
Sraz v 10.00 na autobusové zastávce Dobrá, VÚHŽ parkoviště (GPS 49.6734078N, 18.3923992E). 
Projdeme mokřad v přírodní památce a lokalitu masožravé rostliny rosnatka okrouhlolistá (Drosera 
rotundifolia). Ukážeme si vzácné i běžné rostliny a mechorosty mokřadů. 
Vedoucí exkurze: J. Tkáčiková  
Společná exkurze Muzea Beskyd FM a Moravskoslezské pobočky ČBS.  
 
12. květen 2018 (So) 
Po východním okraji masívu Velkého Kosíře 
Sraz na železniční stanici Čelechovice na Hané v 9.30 (GPS 49.5136228N, 17.0970011E). Trasa 
povede po zelené značce KČT směr NPP Kosířské lomy, dále bude pokračovat přes Slatinky do PR 
Malý Kosíř a obce Slatinice.  
Uvidíme jarní xerotermní vegetaci na bazickém i kyselém podloží (řada vz. druhů Thesium dollineri, 
Potentilla sterilis, Orchis morio, Gagea villosa, Lappula squarrosa atd.), prozkoumáme květenu žel. 
stanice Čelechovice a jarní ruderály v obcích. Nebude chybět občerstvení v podobě piva nebo 
sirných pramenů v lázních Slatinice. 
Návrat z obce Slatinice je možné použít autobus do Olomouce (14.05, 16.05) či bus (Slatinice-Větřák 
– 13.18, 17.03) i vlak (15.18) směr Prostějov. 
Vedoucí exkurze: V. Dvořák 
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19. května 2018 (So) 
Exkurze do nejsevernějšího výběžku Tršické pahorkatiny 
Sraz v 9.00 u turistického rozcestníku Svatý Kopeček – ZOO (GPS 49.6350342N, 17.3441775E) 
v Olomouci na Svatém Kopečku, návrat odpoledne zpět na Svatý Kopeček 
Navštívíme lokalitu Gentiana pneumonanthe a historické lokality Drosera rotundifolia. 
Vedoucí exkurze: M. Hroneš, M. Dančák  
Společná exkurze Katedry botaniky PřF UP v Olomouci a Moravskoslezské pobočky ČBS. 
 
26. května 2018 (So) 
Exkurze na lokalitu modrokvěté Phyteuma spicatum  
Sraz v 10.00 u autobusové zastávky Vsetín-Semetín-Na Mařičce (GPS 49.3382767N, 17.9466103E), 
kde je odstavná plocha pro auta. Navštívíme pěnovcové prameniště v PP Semetín – luční prameniště 
a projdeme louky kolem osady U Sládků až po hřeben Nad Potůčky. Území je krajinářsky zachovalé, 
drobná mozaika luk, políček, keřů a výsadeb na mezích, dubohabřin. Přes osadu Poschlá se vrátíme 
zpět do údolí Semetín. Pro zájemce je možnost navštívit také Arboretum Semetín. 
Vedoucí exkurze: J. Tkáčiková a P. Lustyk 
 
16. června 2018 (So) 
Exkurze na Slunečnou, nejvyšší vrchol Nízkého Jeseníku 
Sraz v 8.10 na železniční stanici Lomnice u Rýmařova (GPS 49.8730569N, 17.4191344E), návrat 
odpoledne tamtéž nebo z Moravského Berouna. Navštívíme lokalitu Stellaria longifolia, uvidíme 
také řadu oreofytů. 
Vedoucí exkurze: M. Dančák, M. Hroneš  
 
22. až 24. červen 2018 (pá-ne) 
Floristický minikurz ve Slezských Beskydech a Jablůnkovském mezihoří 
Floristický a bryologický průzkum nejvýchodnější části ČR – navštívíme Hrčavu, Bukovec, Velkou 
Čantoryji a další zajímavá místa. Ubytování v ZŠ Písek, cena 150,- Kč/noc. Podrobnosti včetně 
závazné přihlášky v příští rozesílce. 
Organizuje J. Tkáčiková 
 
21. červenec 2018  
Údolím řeky Mohelnice – floristicko-bryologická exkurze 
Sraz v 9.00 na parkovišti u Zlatníku (autobusová zastávka Krásná-Vyšní Mohelnice-Zlatník, GPS 
49.5358333N, 18.4991667E). Projdeme sjezdovky a dále se vydáme dolů údolím Mohelnice a 
navštívíme štěrkové říční náplavy a pozůstatky vlhkých luk. Exkurzi zakončíme v okolí 
Mohelnického vodopádu, případně ještě po proudu o kousek níže u jeho peřejí a skalních prahů. 
Vedoucí exkurze: V. Kalníková, J. Tkáčiková 
Společná exkurze CHKO Beskydy, Muzea Beskyd FM a Moravskoslezské pobočky ČBS.  
 
 
12. srpen 2018 (Ne) 
Exkurze do botanické zahrady Olomouc 
Sraz v 10.00 přímo na místě (U Botanické zahrady 920, Olomouc; GPS: 49.5861667N, 
17.2491111E), kde lze i zaparkovat.  
Na programu je komentovaná prohlídka botanické zahrady a skleníkového areálu Flory Olomouc. 
Prozkoumáme rovněž mechorosty vyskytující se v zahradě. 
S ohledem na takřka promenádní charakter je exkurze vhodná i pro fyzicky méně zdatné zájemce a 
rodiny s dětmi. Vedoucí exkurze: V. Dvořák (BZ UP Olomouc) a Z. Hradílek (UP Olomouc) 
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15. září 2018 (So) 
Bryologická exkurze na nejvyšší vrchol Vsetínských vrchů 
Sraz v 9:30 na autobusové zastávce Bílá, chata Třeštík (GPS 49.4023942N, 18.3858167E). Projdeme 
po červené a modré turistické značce jižní svahy vrchu Vysoká (1024 m n. m.) a pramennou oblast 
potoka Velká Hanzlůvka. Při cestě zpět na Třeštík navštívíme pramen Rožnovské Bečvy. 
Zajímavé historické údaje z území: Lophozia ascendens, Obtusifolium obtusum, Orthotrichum 
scanicum. 
Vedoucí exkurze: V. Plášek (OU Ostrava) 
 
13. říjen 2018 (So) 
Mykologická exkurze v Moravskoslezských Beskydech: Bílá – Staré Hamry 
Sraz v 9.00 v centru obce Bílá, na velkém parkovišti naproti hotelu Bauer u autobusové zastávky 
Bílá-střed (GPS 49.4431053N, 18.4575453E). Odchod bude uskutečněn po příjezdu autobusu od 
Rožnova p. R. (9:03). Exkurze se uskuteční v trase: Bílá – Žarovjanka – pod Javořinou – 
Myslíkovjanka – klauz Červík – Samčanka. 
Na trase uvidíme houby rostoucí v mladých i starých smrkových lesích, druhy vázané na buk 
popřípadě břízu, luční druhy a houby rostoucí často v intravilánech měst a obcí (parkově upravené 
plochy obce Bílá). Řidičům bude zajištěn ze Samčanky do Bílé pro auto doprava vozidlem. Exkurze 
se uskuteční za každého počasí. Délka trasy je cca 5,5 km a není vedena náročným terénem. 
Vedoucí exkurze: J. Lederer 
 
27. říjen 2018* 
Determinační setkání – jednoděložné geofyty – Allium, Gagea, Ornithogalum, Scilla 
Sraz v 10.00 v Muzeu regionu Valašsko – v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí, Zámecká 3 
(GPS 49.4784319N, 17.9683350E), v přízemí v přednáškovém sále. 
Lektor: M. Duchoslav a M. Hroneš (UP Olomouc) 
 
* Termín předběžný – sledujte webové stránky pobočky! 
 

 
Pobočka srdečně zve všechny zájemce na letošní akce. 

Podrobnější informace (doprava na exkurze, upřesnění termínů nebo případné změny termínů!) 
jsou uvedeny na webových stránkách pobočky www.ms-cbs.cz 

 
 

Martin Dančák       Jana Tkáčiková 
    předseda          místopředsedkyně 
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Přírůstky knihovny ČBS v roce 2017 

 
Za rok 2017 přibylo v knihovním fondu ČBS celkem 224 přírůstků, z toho 20 knih. Výběr 
z těchto titulů uvádíme níže. 
 
 
NIČOVÁ, Věra a ŠTURSA, Jan. Krakonošův herbář. Vrchlabí: Správa Krkonošského 
národního parku, 2016. 280 stran. ISBN 978-80-7535-030-5. 

 
Jak se lze dočíst v úvodu knihy, jedná se o obrazový atlas květeny 
Krkonoš určený široké veřejnosti, který na své vydání čekal přes 
40 let. Významné druhy našeho nejstaršího národního parku jsou 
zde představeny na nádherných ilustracích, ale i prostřednictvím 
zajímavého doprovodného textu, který obsahuje vedle stručného 
popisu rostlin i informace stran etymologie názvů či využití v 
léčitelství. 
 
Spolu s dalšími tituly vydanými v rámci projektu „Krkonoše – člověk a 
příroda“ je kniha dostupná i v pdf. formátu (viz stránky 
http://www.krnap.cz/krkonose-clovek-a-priroda/ ) 
 

 
 
HAHN, Karena KROHMER, Julia, eds. Savanne - Lebensraum für Pflanzen, Tiere und 
Menschen. Stuttgart: Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandkung, 2016. 136 stran. 
Palmengarten-Sonderheft; 48. Kleine Senckenberg-Reihe; 57. ISBN 978-3-510-61406-6. 

 
Němčiny znalé čtenáře můžeme pozvat spolu s autory knihy na 
„beeindruckende Forschungsreise“ napříč africkými savanami. 
V první části knihy nazvané „Architekten der Savanne“ se setkáme 
s ekosystémovými inženýry, od dominant vegetace po termity. 
Další část je věnována lidskému vlivu od nejranější historie lidstva 
po současné využívání zdrojů, které savana poskytuje. Závěrečná 
kapitola pak pojednává o ochraně místní biodiverzity. 
 
 

 
 
PRAUSOVÁ, Romana, ed. Rdest dlouholistý: (Potamogeton praelongus Wulfen). Vydání: 
první. Hradec Králové: Gaudeamus, 2017. 223 stran. ISBN 978-80-7435-669-8. 
 

Obsáhlá publikace doplněná řadou fotografií seznamuje čtenáře s 
výzkumem rdestu dlouholistého (Potamogeton praelongus 
Wulfen). Tento druh s cirkumpolárním a suboceanickým 
rozšířením je ve střední Evropě, ČR nevyjímaje, vzácný. Navíc 
jeho populací vlivem eutrofizace vod rapidně ubývá. Roku 2003 
byl proto spuštěn záchranný program, během kterého byla 
učiněna řada poznatků. Přehledně je představuje právě tato kniha. 
Ukazuje nejen příběh mizejícího druhu naší květeny, ale i možnost 
ochrany a obnovy cenných vodních ekosystémů v naší krajině. 
 
 
 
 



13 
 

 
 

CAMPBELL, Lisa M., ed. et al. Diversity and phylogeny of the 
monocotyledons: contributions from Monocots V. New York: The 
New York Botanical Garden Press, 2017. 161 stran. Memoirs of 
The New York Botanical Garden; Volume 118. ISBN 978-0-89327-
534-1. 
 
Tento sborník obsahuje 12 příspěvků z konference pořádané 
Newyorskou botanickou zahradou. Ať už se jedná o práce 
věnované molekulární fylogenezi nebo morfologii a anatomii, jejich 
společným jmenovatelem jsou jednoděložné rostliny – obsah 
naleznete na stránkách nakladatelství 

https://www.nybgpress.org/Content/Site185/FilesSamples/193104Campbelle_0000012203
8.pdf 
 
 

WARD, Daniel B. Thomas Walter and his plants: the life and works 
of a pioneer American botanist. New York: The New York 
Botanical Garden Press, 2017. 221 stran. Memoirs of The New 
York Botanical Garden; Volume 115. Heritage Series; Number 
2. ISBN 978-0-89327-539-6. 
 
Thomas Walter, majitel rýžových plantáží v Karolině, se proslavil 
na poli botaniky obsáhlým herbářem a dílem Flora Caroliniana. 
V roce 1788 se jednalo o první floru Severní Ameriky podle 
Linného binomické nomenklatury. O Waltrově životě se však 
mnoho neví. Souhrn známých fakt, jakož i přehled jím 
publikovaných jmen rostlin přináší tato kniha. 
 

 
 
STUDNIČKA, Miloslav a RIEDEL, Matthias. Průvodce Botanickou zahradou Liberec a 
nahlédnutí do botanických sbírek Landschloss Pirna-Zuschendorf. Vydání první. Liberec: 
Botanická zahrada Liberec, 2017. 192 stran. ISBN 978-80-906395-3-9. 
 

Bohaté sbírky Botanické zahrady Liberec ukazují autoři knihy na 
četných fotografiích i prostřednictvím doprovodného textu. Na 192 
stranách nás seznámí s kolekcemi pivoněk, kosatců, denivek, 
růží, či alpinek, expozicí naší původní květeny, či exotickými 
rostlinami ve sklenících. Na předsádce knihy je navíc uvedena 
tabulka květu zvláště zajímavých rostlin, inspirující k návštěvě v 
různých obdobích (mimochodem další informace o zahradě 
včetně otevírací doby naleznete na stránkách botaniliberec.cz ). 
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Zápis z 99. valného shromáždění České botanické společnosti, z.s. ze dne 25. 11. 2017 
 
Jednání Valného shromáždění (dále VS) zahájil předseda ČBS K. Prach v 17.15 ve Velké geologické 
posluchárně PřF UK na Albertově 6 v Praze. K zápisu z minulého VS, který byl zveřejněn 
v Informacích členům a na webu spolku, nedošly žádné připomínky. Zápis byl schválen bez 
připomínek. 
 

1. Zpráva o činnosti ČBS za rok 2016 
Stručnou zprávu o činnosti za rok 2016 přednesl vědecký tajemník ČBS M. Štefánek.  
Přítomní uctili minutou ticha památku zesnulých členů ČBS. VS zprávu o činnosti jednomyslně 
schválilo. 

2. Zpráva o hospodaření ČBS za rok 2016 
Zprávu o hospodaření přednesla hospodářka ČBS I. Jongepierová. Hospodaření ČBS v roce 2016 
skončilo mírně ve ztrátě a to částkou - 927 Kč. Zpráva o hospodaření byla jednomyslně schválena. 

3. Zpráva revizní komise 
Zprávu revizní komise přečetl předseda ČBS K. Prach. Členové revizní komise, kteří provedli 
kontrolu hospodaření ČBS, neměli proti hospodaření ČBS ve své zprávě námitky. VS vzalo zprávu 
na vědomí. 

4. Vyhlášení ceny Josefa Holuba 
Cenu za nejlepší článek mladým autorům v časopisech ČBS za rok 2016 vyhlásil a následně předal 
diplom předseda ČBS K. Prach Lucii Kobrlové. Z deseti hodnocených článků, které splnily 
kritérium, že první autor je mladší třiceti let, byly jako nejlepší hodnoceny články Lucie Kobrlové 
publikované v časopisech Preslia a Zprávy. Lucie Kobrlová získala cenu Josefa Holuba za 
následující publikace: Kobrlová L., Hroneš M., Koutecký P., Štech M. & Trávníček B.: Symphytum 
tuberosum complex in central Europe: cytogeography, morphology, ecology and taxonomy. – Preslia 
88: 77–112.  
Kobrlová L., Hroneš M. & Trávníček B.: Rod Symphytum (kostival) v České republice. I. S. 
tuberosum agg.  –  Zprávy Čes. Bot. Společ. 51: 221-256. 
 

5. Volba čestných členů 
Na čestné členství byli navrženi v souladu se Stanovami ČBS pánové L. Hrouda (navrhli Z. Kaplan a 
P. Pyšek), F. Kotlaba (navrhl K. Prach) a P. Pyšek (navrhli K. Prach a F. Krahulec).  
Proběhla tajná volba s výsledkem: L. Hrouda – 76 pro, 1 proti, 2 se zdrželi hlasování, F. Kotlaba – 
76 pro, 0 proti, 3 se zdrželi hlasování, P. Pyšek – 76 pro, 0 proti, 3 se zdrželi hlasování. 
Všichni navržení byli zvoleni čestnými členy. K. Prach předal diplomy čestných členů.  

6. Různé 
H. Härtel informoval o činnosti nově vzniklé pracovní skupiny Ochrana přírody. 
M. Chytrý představil novou publikaci Chytrý, Danihelka, Kaplan, Pyšek (eds): Flora and Vegetation 
of the Czech Republic, kterou vydalo v roce 2017 nakladatelství Springer. 
K. Prach informoval o dalších akcích ČBS: společný floristický kurz SBS a ČBS se uskuteční 
v Bardejově v prvním červencovém týdnu, poté bude malý floristický kurz v Poličce. Příští 
konference ČBS bude věnována cytometrii, jejímu využití v taxonomii, ekologii a ochraně přírody. 
Navazující všeobecná diskuse se mj. týkala webových stránek Společnosti 
 
Valné shromáždění bylo zakončeno v 18:30. 
 
V Praze, dne 25. 11. 2017, zapsala R. Štěpánková, schválili M. Štefánek a K. Prach. 
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