
S novým jarem opět přicházejí botanické exkurze 
PřF JU a jihočeské pobočky ČBS 

 
Z Kamenného Újezdu okruhem do Boršova, nejen za botanickými zajímavostmi 

sobota 7.4. – Odjezd autobusem v 9:00 z autobusového nádraží, ze stanoviště č. 1 směr Č. Krumlov; návrat z 
Boršova podle počasí a nálady městskou dopravou. – Vede Karel Prach. 

 
Bryologická exkurze na Prachaticko 

sobota 14.4. – Odjezd autobusem v 8:45 směr Vimperk do Bělče (9:41), odtud přes Čihadlo, Osuli, údolí 
Zlatého potoka buď do Žernovic (17:28 do ČB) nebo Prachatic (13:35,15:35,17:25,17:35,19:35). – 
Vede Jan Kučera. 

 
Kolem Pašínovického potoka 

sobota 21.4. – Odjezd autobusem z Českých Budějovic  v 8:00 (autobusové nádraží) do zastávky Komařice – 
Pašínovice. Odtud údolím Pašínovického potoka proti proudu, pak se dostaneme na silnici Trhové 
Sviny – Rankov, autobus z Trhových Svinů jede v 17:50. Buřty a lupu s sebou.– Vede Jan Šuspa 
Lepš. 

 
Kolem Svinětic 

úterý 1.5. – Odjezd vlakem v 9:05 směr Strakonice, přestup v Číčenicích (9:34–9:39), sraz na zastávce ve 
Sviněticích v 9:54. Půjdeme na pahorky a rybníky u Svinětic a do údolí Blanice. Návrat podle počasí 
a nálady, ze Svinětic v 16:03 nebo pravděpodobně až v 18:03 (v ČB 17:51 nebo 18:45). – Vedou 
Milan Štech a Táňa Štechová. 

 
Z Malenic do Volyně 

úterý 8.5. – Odjezd vlakem v 8:04 do Strakonic, přestup směr Volary (odjezd ze Strakonic v 9:19) do Malenic. 
Přes vápencové ostrůvky u Malenic, Zlešic a Zechovic do Volyně. Návrat z Volyně přes Strakonice 
asi vlakem v 16:28 (v Č. Budějovicích 17:55). – Vede Petr Koutecký. 

 
Masiv Holé hory a rybníky u Nakolic 

sobota 12.5. – Exkurze je směřována do netradičního území příhraniční oblasti s Rakouskem mezi obcemi 
Nakolice a Vyšné na masiv kopce Holá hora a okolí, odkud je málo floristických údajů. Odjezd v 
8:00 auty od katedry botaniky PřF JU (Na Zlaté Stoce 1). Účast na exkurzi nahlašte do 11.5. 18:00 
na e-mail: libor.ekrt@gmail.com. V případě zvýšeného zájmu, je možné se po domluvě na lokalitu 
dopravit vlakem. – Vedou Libor Ekrt a Pavel Kúr. 

Exkurze je pořádána ve spolupráci Národním muzeem v Praze. 
 

Údolím řeky Otavy z Vráže do Vrcovic 
sobota 19.5. – Odjezd vlakem v 8:04 do Vráže (s přesedáním v Protivíně). Sraz na vlakové zastávce Vráž u 

Písku po příjezdu vlaku v 9:06. Odtud do údolí Otavy přes PR Žlíbky a přes bývalý mlýn 
Smetiprach (pokusíme se ověřit výskyt Orchis ustulata) do Vrcovic. Zpět vlakem ze zastávky 
Vrcovice ve 14:15 či 16:15. – Vede Radim Paulič. 

 
Z Polné na Šumavě do Hořic na Šumavě 

sobota 26.5. – Odjezd vlakem z Českých Budějovic v 8:13 do zastávky Polná na Šumavě (tam sraz). Návrat 
z Hořic na Šumavě vlakem v 16:37 nebo 18:35. Svačinu a terénní obuv s sebou. – Vedou Martin 
Lepší a Petr Lepší. 

Exkurze je pořádána ve spolupráci s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích. 
 

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  


