
28. cyklus jarních exkurzí ČBS a katedry botaniky PřF UK Praha 
do okolí Prahy 

 
7. 4. 2018 – Za mechy, lišejníky a cévnatými rostlinami do údolí Radotínského potoka. 
Vede Z. Palice, Z. Soldán a P. Špryňar. 
Vlakem z Prahy - hl. nádr. v 8:07 nebo z Prahy - Smích. nádr. v 8:14 do Radotína (příjezd 8:23). Odtud 
autobusem č. 246 ze zastávky Nádraží Radotín v 8:31, příjezd do zastávky Maškův mlýn v 8:41.  
Dále pěšky po rozmanitých vápencových biotopech (skalní stepi, teplomilné trávníky, lesy) směrem k 
Radotínu. 
 
28. 4. 2018 - Kaňonem Vltavy v okolí Živohošti.  
Vedoucí J. Malíček a R. Hlaváček. 
K vidění budou především skalní stepi na bazických i kyselých vyvřelinách jílovského pásma s typickou flórou 
kaňonu Vltavy (Aurinia saxatilis, Carex humilis, Pulsatilla pratensis atd.). Prozkoumáme také vřesoviště s 
výstupy skalek bohatých na těžké kovy a unikátní lichenoflórou a následně lesy v údolích zaříznutých potůčků. 
Trasa povede náročným terénem s řadou vyhlídek na střední Povltaví a měří 14 km (11 km v případě kratší 
varianty bez závěrečného piva). 
Odjezd autobusem ze Smíchovského nádraží v 9:05 do Jablonné u Neveklova (příjezd 10:13). 
Zpět busem z Blažimi v 17:01 přes Benešov nebo přímé spoje z Jablonné v 16:52 a 18:52. 
 
5. 5. 2018 – Exkurze za včelníky na Haknoveckých skalách v NPR Karlštejn.  
Vedoucí T. Tichý.  
Cestou bučiny, dubohabřiny, teplomilné doubravy, skalní výchozy. Orchis purpurea, Crepis praemorsa, 
Prunus fruticosa, Bupleurum longifolium, dokvétající Lathyrus pannonicus subsp. collinus a další. 
Vlakem 8820 v 8:07 z Hlavního nádraží směr na Beroun, příjezd do Karlštejna v 8:47. Vedoucí přistoupí v 
Dobřichovicích.  
Návrat vlakem z Karlštejna, jezdí každou půlhodinu. 
 
12. 5. 2018 – Jižní okolí Žehuňského rybníka, hlavně Dománovický les (botanicky 
mimořádně bohatá dubohabřina a její lemy), ale i další… (třeba Kozí hůra).  
Vedoucí J. Chrtek. 
Odjezd Praha hl. n. v 7:58 (rychlík do Brna), přestup v Kolíně (vlak do Trutnova), příjezd Dobšice nad 
Cidlinou 9:03 (sraz na nádraží po příjezdu vlaku). 
Zpět buď autobusem z Dománovic (15:09) nebo se dá vrátit zpět do Dobšic (vlak 16:51, 18:51). 
 
19. 5. 2018 – Písčiny dolního Polabí.  
Vedoucí Z. Kaplan. 
Odjezd vlakem Praha hl.n. 8:51 (R 690) s přestupem na osobní vlak Os 6946 v Roudnici n. Labem (příjezd 
9:43/odjezd 10:06), příjezd Hrobce v 10:09. 
Návrat vlakem ze zastávky Hrdly ve 14:37 nebo 15:37. 
 
26. 5. 2016 – Po levém břehu Vltavy z Kralup nad Vltavou přes Hostibejk  
do Nelahozevsi.  
Vedoucí M. Štefánek. 
Xerotermní trávníky, skalní stepi, bílé stráně, písčiny a polní plevele. 
Odjezd osobním vlakem z Prahy Masarykova nádraží v 8:06, příjezd Kralupy nad Vltavou v 8:45 (vedoucí 
přistoupí v Roztokách). 
Návrat z Nelahozevsi (žel. st.) nejspíše v 15:21 (vlak jede každou hodinu). 
 
 


