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Vážení členové České botanické společnosti, 
 
v zářijových informacích si Vás dovolujeme srdečně pozvat na připravené i plánované akce ČBS a jejích 
poboček.  
 Zveme vás na tradiční podzimní konferenci, letos s názvem Systematika, ekologie i floristika ve 
světle průtokové cytometrie. Na úvod ale zdůrazněme, že konference se nebude věnovat této laboratorní 
metodě jako takové a jejím technickým aspektům – metodice věnujeme pouze jednu z přednášek jako úvod 
pro ty z vás, kteří se cytometrií nezabýváte. Hlavním objektem budou studované rostliny a nové a leckdy 
překvapivé poznatky, které otevřel právě až nedávný nástup průtokové cytometrie. Pokusíme se ukázat, co 
všechno se pomocí této moderní a u nás velmi dobře zavedené metody podařilo zjistit, ať už jde o systematiku 
různých taxonomicky obtížných skupin, evoluční biologii, ekologické aspekty nebo floristiku a mapování 
rozšíření rostlin. Jednotícím prvkem je také vzpomínka na Honzu Sudu, který se o rozšíření cytometrie mezi 
botaniky velmi zasloužil; jeho památce je celá konference věnována. Konference se uskuteční v Praze na 
Albertově o víkendu 24. – 25. listopadu 2018. 
Přihláška na konferenci, v níž najdete pokyny k platbě konferenčního poplatku, je ke stažení na stránkách ČBS 
https://botanospol.cz.  

Dále Vám zasíláme program podzimního brněnského a pražského přednáškového cyklu ČBS. Další 
informace naleznete také na webových stránkách https://botanospol.cz.  

Přání mnohých z vás bylo vyslyšeno a podařilo se nám domluvit podzimní botanické exkurze do 
pražského okolí. Jde o první „zimní vlaštovky“, věříme, že se exkurze setkají s kladnou odezvou a příští rok 
se můžete těšit na širší nabídku podobných podzimních či zimních botanických exkurzí. 

Opětovně žádáme členy, kterým zatím nechodí Informace členům v elektronické podobě, 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 90 č. 1, 2, 3, 
Zprávy 53 č. 1, Bryonora 61. 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 
 
 

Podzimní exkurze ČBS do Prahy a jejího okolí 
 

Říjen 2018. Batologická (ostružiníková) exkurze. Vede J. Hadinec a R. Hlaváček. 
Na říjen je plánována půldenní batologická exkurze do Divoké Šárky v Praze. Datum, čas a místo srazu 
budou upřesněny, vážní zájemci nechť kontaktují vedoucí exkurze J. Hadince (echiumj@seznam.cz) nebo 
R. Hlaváčka (hlavacek-r@muzeum-pribram.cz). 
 

Sobota 10. 11. 2018. Podzimní botanická exkurze za mechy, lišejníky a cévnatými rostlinami do 
Prahy-Chuchle. Vede Z. Palice, Z. Soldán a P. Špryňar. Sraz v 9:00 na autobusové zastávce Malá Chuchle 
(ve směru od centra Prahy). Doporučené spojení ze Smíchovského nádraží autobusem č. 129: odjezd ze 
Smíchovského nádr. v 8:50, příjezd do zastávky Malá Chuchle v 8:55. Trasa povede Chuchelským hájem na 
vršek Homolka a do Velké Chuchle (synantropní vegetace, lesy, skalní stepi, opuštěné lůmky). 
 
  



 
 
Slovo předsedy 
 
Vážené členky a vážení členové České botanické společnosti, 
 
obracím se na vás opět po roce se stručnou bilancí: 

1) Letos proběhl opět po třech letech společný Floristický kurz SBS a ČBS, tentokrát v krásném historickém 
městě Bardějově (památce UNESCO). Kurzu jsem se zúčastnil a mohu říci, že se velmi vydařil (dokonce i 
kdysi strašné pivo Šariš bylo naprosto skvělé). Rád bych poděkoval slovenským kolegům za organizaci a 
příjemné prostředí. Malého floristického kurzu v Poličce jsem se nemohl zúčastnit, ale podle referencí 
účastníků byl také výborný. Organizátorům také velký dík.  

2) Na webu Společnosti již funguje přehled dosud uskutečněných floristických kurzů. Na mapce si můžete 
rozkliknout i příslušné materiály k jednotlivým kurzům, které jsou průběžně doplňovány a editovány. 

3) Opět opakuji výzvu k přednáškovému cyklu ČBS: Prosím 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) Koncem listopadu minulého roku proběhla tradiční dvoudenní konference pod názvem Ekologie a evoluce 
rostlin na antropogenních stanovištích střední Evropy. Myslím, že se velmi vydařila, o atraktivitě tématu 
svědčí více jak 150 účastníků. V současné době je dokončován sborník z konference (formou Materiálů, 
jakožto přílohy Zpráv ČBS) a pevně věřím, že sborník bude vytištěn do letošní konference. Ta se bude týkat 
systematiky, ekologie a floristiky ve světle průtokové cytometrie a  uskuteční se o víkendu 24. – 25. 11. 2018 
v Praze. Téma se může zdát poněkud úzké a metodicky zaměřené, avšak není tomu tak, budou prezentovány 
široké souvislosti a pěkné případové studie (case studies) s obecným dopadem. Rád bych vás na pozval nejen 
na konferenci, ale i na navazující Valné shromáždění ČBS, kde bude mj. vyhlášen vítěz 4. ročníku Ceny Josefa 
Holuba, případně udělena čestná členství. 

5) Čas utíká a příští rok by měly proběhnout volby hlavního výboru. Jeho funkční období bude o několik 
měsíců kratší, protože došlo k přesunu Valného shromáždění z února na konec listopadu. Nový výbor by se 
pak měl ujmout své funkce po absolutoriu starému výboru právě na Valném shromáždění v listopadu 2019. 
Vyzývám hlavně mladší aktivní členy Společnosti, aby neváhali a přijali své případné nominace. Taky by bylo 
fajn, kdyby na kandidátce byli více zástupci poboček. A hlavně vyzývám, aby pak byli jak mladí, tak zástupci 
poboček ostatními členy voleni.  

6) Na závěr opětovně vyzývám členy, aby neváhali se obrátit s nápady na zlepšení chodu Společnosti 
(botanické), či s jakýmikoliv připomínkami a dotazy buď na mě (prach@prf.jcu.cz) nebo na sekretariát 
(sekretariat@botanospol.cz). 
 
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: sekretariat@botanospol.cz, https://botanospol.cz 
 
 
 

Přednáškový cyklus ČBS a katedry botaniky PřF UK – podzim 2018 
 
 
 

22.10. P. MADĚRA: Stromovité dračince – unikátní třetihorní relikty 
v současné realitě. 

 
29.10. Š. JANEČEK: 10 let výzkumu opylování rostlin v Kamerunu. 
 
5.11. M. CHYTRÝ: Pladias – databáze české flóry a vegetace. 
 
12.11. P. POKORNÝ: Paleoekologie ještě víc eko? 
 
19.11. V. GRULICH: Omán není jenom poušť – botanické postřehy 

z Arabského poloostrova. 
 
26.11. P. KARLÍK &  I. VĚTVIČKA : Starček úzkolistý – nebezpečný cizokrajný 

krasavec. 
 
3.12. G. ŠRÁMKOVÁ a kol.: Karpatské evoluční příběhy dvou divokých 

příbuzných huseníčku. 
 
10.12.  P. KOUTECKÝ: Floristické a vegetační postřehy z Haliče. 
 
 

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 
 
  



Pozvánka Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti  
 

MS pobočka, Zámecká 3, 757 01 Valašské Meziříčí, e-mail: mspobocka.cbs@gmail.com, 
Internet: www.ms-cbs.cz 
 
13. říjen 2018 (So) 
Mykologická exkurze v Moravskoslezských Beskydech: Bílá – Staré Hamry 
Sraz v 9.00 hodin 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 budou k vidění houby rostoucí ve smrkových lesích, dále druhy vázané na buk, popř. břízu, luční 
druhy a houby rostoucí často v intravilánech měst a obcí (parkově upravené plochy obce Bílá). Řidiči si můžou 
nechat auto na Bílé (přeprava zpět ze Samčanky zajištěna). Exkurze se uskuteční za každého počasí. Délka 
trasy je cca 5,5 km a není vedena náročným terénem. 
Vedoucí exkurze: Jiří Lederer 
 
27. říjen 2018 (So) 
Determinační setkání – jednoděložné geofyty – Allium , Gagea, Ornithogalum 
Sraz v 9.00 hod. v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí (Muzeum regionu Valašsko), Zámecká 3 (GPS 
49.4784319N, 17.9683350E), v přízemí v přednáškovém sále. 
Lektoři: Martin Duchoslav a Michal Hroneš (UP Olomouc) 
 

Členové pobočky i hosté jsou srdečně vítáni! 
Jana Tkáčiková 

místopředsedkyně 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Východočeská pobočka České botanické společnosti 
 
Východočeská pobočka ČBS vás zve na následující akce: 
 
22. 9. 2018 10.00 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" 

9. 11. 2018 16.00 Shrnutí botanické sezóny 2018 ve východních Čechách. Prezentace 
významných nálezů, botanických akcí a určování herbářových položek. Hradec Králové, Muzeum 
východních Čech, Gayerovy kasárny. 

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 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zprávy z Bryologicko-lichenologické sekce 

30. podzimní bryologicko-lichenologické dny na Broumovsku 
 
Podzimní bryodny se konají ve dnech 27. – 30. září 2018 ve východních Čechách v oblasti 
CHKO Broumovsko. Organizuje je Eliška Vicherová, e-mail vicherova.e@gmail.com. 

 
 



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

 
Vás na podzim 2018  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 

 

20. 9. 2018  Výstava panel ů prezentujících výzkum pracovních skupin Ústavu bot aniky a 
zoologie – prob ěhne ve „výstavních prostorách“ na „hlavní t řídě“ v druhém 
nadzemním podlaží p řed Knihovnou univerzitního kampusu. 

27. 9. 2018  Ester Michálková: Post řehy a dojmy ze stáže v Královských botanických 
zahradách v Kew. 

4. 10. 2018  Martin Hejda: Vliv invazních rostlin na spole čenstva: role vlastností 
invazního druhu, charakteru invadovaného spole čenstva a 
geografického sm ěru invaze.  

18. 10. 2018 Jan Role ček: Floristické dožínky – p řijďte se pod ělit o své floristické 
nálezy a  zhodnotit vegeta ční sezónu 2018. 

25. 10. 2018 Marco Malavasi: Remote sensing: a major technologic al revolution in 
ecology. 

1. 11. 2018 Tamara Těšitelová: Ovliv ňují mykorhizní houby návrat orchidejí na 
obnovené louky v Bílých Karpatech?  

8. 11. 2018    Milan Chytrý: Pladias - databáze české flóry a vegetace. 

15. 11. 2018 Jožo Šibík: Aljaška s d ůrazem na variabilitu vegetace a recentní 
výzkum Skipa Walkera a jeho týmu. 

22. 11. 2018 Dominik Zukal: Diverzita vegetace su ťových a roklinových les ů 
střední Evropy. Referát o dizerta ční práci.  

29. 11. 2018 Martin Ve čeřa: Druhová diverzita vybraných typ ů evropské vegetace 
na velké škále. Referát o dizerta ční práci. 

6. 12. 2018 Ivana Jongepierová a Igor Malenovský: Obnova luk v Bílých 
Karpatech z pohledu hmyzu a rostlin. 

13. 12. 2018 Reminiscence zahrani ční botanické exkurze na Korsiku. 
 

Exkurze – podrobn ější informace k nim lze nalézt na webu pobo čky 
 

22. 9. 2018 Radomír Řepka: Ruderální flóra areálu Zbrojovky. 

13. 10. 2018 Tomáš Peterka: Za mok řady v okolí Ž ďáru nad Sázavou. 

 
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 
 
 



A zase jsou tady! 
Botanické exkurze PřF JU a Jihočeské pobočky ČBS 

 
Kolem Kájova 

sobota 6. 10. – Z Kájova směrem na Červený Dvůr (léčebně alkoholiků se vyhneme) nebo Chvalšiny a 
okrajem Blanského lesa zpátky na vlak (do Kájova nebo Krumlova). Odjezd vlakem v 8:13 (v 
Kájově v 9:12), návrat dle počasí a nálady, nejspíše vlakem v 16:51 nebo 18:50 z Kájova, případně 
ho chytneme v Krumlově. Buřty a lupu s sebou. – Vede Jan Šuspa Lepš. 

 
Za mokřadními a lesními rostlinami do Svatotomášské hornatiny 

neděle 7. 10. – Trasa: Lipno nad Vltavou – pravý břeh Lipna – Nové Domky – Medvědí hora – Lipno nad 
Vltavou. Odjezd vlakem z Českých Budějovic v 8:08 do zastávky Lipno nad Vltavou (tam sraz po 
příjezdu vlaku v 9:45). Návrat vlakem z Lipna nad Vltavou v 16:14 (příjezd do ČB v 17:51). 
Svačinu a terénní obuv s sebou. – Vedou Martin a Petr Lepší. 

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

Kolem Hradců 
sobota 13. 10. – Sraz na železniční zastávce Vrábče v 8:30 po příjezdu vlaku od Českých Budějovic (odjezd 

z ČB v 8:13 směr Český Krumlov a Nové Údolí, společnost GW Train Regio). Odtud údolím 
Dehtářského potoka kolem Hradců a dále přes Kaliště asi do Mokrého. Návrat autobusem MHD 
v 16:05 nebo 18:08. – Vedou Milan Štech a Táňa Štechová. 

 
Luna a Kozí Hrádek 

sobota 20. 10. – Odjezd pražským expresem v 8:55 do Tábora (9:39), přestup na MHD č. 11 s odjezdem v 
9:56 z autobusového nádraží do zastávky Sezimovo Ústí, Kovosvit (10:09). Navštívíme PP Luna 
(strmé výslunné svahy nad Kozským potokem, výskyt teplomilných druhů, izolovaná 
lokalita Veronica prostrata) a zříceninu Kozí Hrádek, zpět přes Turovecký les do Sezimova Ústí 
nebo Plané. Příjezd do Č. Budějovic v 17:22 nebo 17:58. – Vede Petr Koutecký. 

 
Ke státním hranicím na jižní Třeboňsko 

sobota 3. 11. – Exkurze do lesů, rašelinišť a mokřadů v okolí státních hranice s Rakouskem v okolí Halámek 
a Krabonoše. Odjezd auty v 8:00 od katedry botaniky v ČB. Na účast na exkurzi je nutné se dopředu 
přihlásit na email: libor.ekrt@gmail.com do 2.11. 18 hodin. – Vedou Libor Ekrt a Pavel Kúr. 

Exkurze je pořádána ve spolupráci Národním muzeem v Praze. 
 

Bryologická exkurze do údolí Stropnice 
sobota 10. 11. – Odjezd autobusem v 8:00 směr Trhové Sviny do Vráže. Odtud přes PP Zámek ke Stropnici 

a do Borovan, z Borovan podle situace 15:30, 16:56 nebo 17:30. – Vede Jan Kučera. 
 

Kolem hlubockých rybníků 
sobota 18. 11. – Odjezd vlakem v 9:05 (směr Strakonice, 9:07 severní zastávka), příjezd Hluboká v 9:12. 

Poté kolem dvora Vondrov, zámku Ohrada a rybníků, přes Bavorovice na městskou dopravu do 
Českého Vrbného. Návrat podle počasí a počtu občerstvení na cestě. – Vede Karel Prach. 

 

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  

 
 
 

 
 


