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   Informace členům                                            březen 2019 
 
Vážení členové České botanické společnosti, 
obsahem letošních březnových informací jsou kromě pozvánek na exkurze poboček i ústředí ČBS také 
přihláška na floristický kurz a přihláška příspěvku na konferenci.  

Floristický kurz ČBS Plasy (Plzeňský kraj) 7. 7. – 13. 7. 2019 
Kurz organizačně zajišťuje Západočeská pobočka ČBS (L. Pivoňková, J. Nesvadbová) ve spolupráci 
s ústředím ČBS (V. Grulich, R. Štěpánková). Účastníci budou ubytováni na internátě a v tělocvičně 
Gymnázia a SOŠ Plasy, Školní 280 (třílůžkové pokoje, WC a sprcha na chodbě). Účastníci ubytovaní 
na internátě si s sebou musí přivézt vlastní povlečení nebo spacák a prostěradlo. Ubytovaní v tělocvičně 
musí mít s sebou vlastní spacák a karimatku. Kuchyňka vybavená mikrovlnkou, varnou konvicí a ledničkou, 
bez nádobí, je na patře. Stravování formou večeře lze objednat (viz přihláška na kurz). Kurzovné pro členy 
ČBS 600 Kč, pro ostatní 1000 Kč. Kurzovné a objednané ubytování a stravování budou hradit přihlášení a 
přijatí účastníci převodem nebo složenkou na základě informací, které obdrží začátkem června. Přihlášku 
na floristický kurz  zašlete na adresu sekretariátu ČBS, Benátská 2, 128 01 Praha 2, nebo e-mailem na 
adresu sekretariat@botanospol.cz do 10. 5. 2019. Kapacita kurzu je omezena, přednost mají členové 
ČBS. 

Plasy jsou přirozeným střediskem severního Plzeňska, jehož osu tvoří řeka Střela, ústící jako 
levobřežní přítok do Berounky (Mže). Ta pak tvoří jihovýchodní ohraničení území, které budeme 
s exkurzemi procházet. Během kurzu se budeme pohybovat výhradně v mezofytiku, ve fytogeografických 
celcích: Plzeňská pahorkatina vlastní (31a), Žlutická pahorkatina (28e), Jesenická plošina (30a), JV část 
Svojšínské pahorkatiny (28f) a JZ část Křivoklátska (32). Exkurze povedou jak do lokalit chráněných: PR 
Střela (Allium senescens subsp. montanum, Aconitum variegatum, Amelanchier ovalis, Anthericum liliago, 
Antennaria dioica, Jovibarba globifera, Rumex scutatus), PR Krašov (Allium *montanum, Asperula 
cynanchica, Aurinia saxatilis, Geranium sanguineum, Galium glaucum, Melica transsilvanica, Scabiosa 
ochroleuca, Stipa pennata), PR Hůrky (Carex lasiocarpa, C. limosa, C. dioica, Eleocharis quinqueflora, 
Juncus alpinoarticulatus, Utricularia bremii), tak údolími četných potoků, rašelinnými loukami i 
rašeliništi, suchomilnými trávníky i skalními výchozy (Allium *montanum, Anthemis tinctoria, Asperula 
tinctoria, Cotoneaster integerrimus, Dianthus carthusianorum, Festuca pallens, Jovibarba globifera, Sedum 
reflexum) aj. Herbářové doklady starší 100 let, ale i nedávné, nabízejí účastníkům kurzu šanci znovu objevit 
či potvrdit výskyty řady ohrožených druhů (např. Helichrysum arenarium, Moenchia erecta, Salix 
rosmarinifolia, Ventenata dubia aj.). A také přispět k poznání poněkud opomíjeného území západních Čech. 

Pracovní konference ČBS na téma „Botanické sbírky a databáze a jejich využití ve výzkumu a 
praxi “  se uskuteční o víkendu 30. 11. – 1. 12. 2019 v Praze. Níže uvedenou přihlášku vyplňte v případě, že 
přihlašujete přednášku nebo poster, a zašlete ji do sekretariátu ČBS do 15. 6. 2019 včetně krátkého 
abstraktu. V úvodu abstraktu uveďte název příspěvku, celá jména všech jeho autorů a názvy institucí bez 
použití zkratek. Abstrakt neformátujte. Z došlých přihlášek sestaví přípravný výbor program konference, 
který bude součástí zářijových Informací členům. Přihlášku účasti bez příspěvku stačí zaslat do 15. 10. 
2019, výzva bude zveřejněna v zářijových Informacích. Děkujeme vám předem za zveřejnění přihlášky na 
konferenci na vašem pracovišti/fakultě. 

Volby 2019 
Podle Stanov ČBS, čl. 16, odst. 3, připravil Hlavní výbor předběžnou kandidátku HV a revizní 

komise pro příští volební období (2020 – 2024). Tuto kandidátku může kterýkoliv člen nebo vnitřní složka 
společnosti (sekce, pobočka) doplnit dalšími písemnými návrhy kandidátů, opatřenými podpisy minimálně 
10 členů Společnosti a písemným souhlasem kandidáta (Stanovy ČBS, čl. 16, odst. 4). Tyto návrhy je nutno 
zaslat nebo doručit volební komisi ČBS na adresu sekretariátu ČBS do 15. května 2019. Definitivní 
kandidátka pro korespondenční volby bude rozeslána se zářijovými Informacemi ČBS. 

S pozdravem a přáním hezkého jara 
Michal Štefánek a Romana Štěpánková  
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Přihlašuji se závazně na floristický kurz ČBS v Plasích, 

7. – 13. července 2019 
 
Jméno a příjmení: ................................................................................................................................... 

Datum narození: .................................................................Číslo OP: .................................................... 

Adresa včetně PSČ:................................................................................................…………..………… 

Pracoviště/škola: ..................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

E-mail nebo telefon: ................................................................................................................................ 

 
Mám zájem o ubytování (zakroužkujte): 
 
A/ na třílůžkovém pokoji internátu za 140 Kč/noc (nutné mít vlastní povlečení nebo spacák a prostěradlo) 
B/ na třílůžkovém pokoji ve dvou za 210 Kč/noc (nutné mít vlastní povlečení nebo spacák a prostěradlo) 
C/ v tělocvičně za 40 Kč/noc (nutné mít vlastní spacák a karimatku) 
 
7.7./8.7. 8.7./9.7. 9.7./10.7. 10.7./11.7.  11.7./12.7.  12.7./13.7. 
 
Chci být ubytován s panem/paní (nevyplňujte, pokud jste zaškrtli možnost C/):  
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Vašemu požadavku na typ ubytování B nemusí být z kapacitních důvodů vyhověno.  
 
Zaškrtněte: 
a) beru na vědomí a souhlasím se změnou,  
b) nesouhlasím a z kurzu se v tom případě odhlašuji. 
 
Objednávám večeře v ceně 75 Kč/večeře na dny: 
 
7.7.  8.7.  9.7.  10.7.  11.7.  12.7. 
 
Podtrhněte nebo jinak jasně označte: jsem členem ČBS/nejsem členem ČBS 
 
Datum a podpis: ................................................................................................................ 
 
Přihlášku zašlete na adresu: sekretariát ČBS, Romana Štěpánková, Benátská 2, 128 01 Praha 2; e-mail: 
sekretariat@botanospol.cz do 10. 5. 2019. 
 
 
Sekretariát ČBS zpracovává Vámi uvedené osobní údaje v souladu s Obecným nařízením Evropského 
parlamentu a Rady Evropské Unie 2016/679: Účelem zpracování je zajištění floristického kurzu, právním 
důvodem je zájem účastníků stejně jako zájem pořadatele. 
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Konference České botanické společnosti 
 

Ve dnech 30. 11. – 1. 12. 2019 se uskuteční v Praze na Albertově pracovní konference ČBS 
na téma 

 

„Botanické sbírky a databáze a jejich využití ve výzkumu a praxi”. 
 
 

Konference se bude zabývat významem botanických sbírek a databází pro botanický 
a ekologický výzkum, a to včetně výsledků výzkumu, k nimž sbírky a databáze v podstatné 
míře přispěly.  

Předběžný program s plánovanými bloky a jejich tematickou náplní: 

 
1. Herbáře a další sbírky neživého rostlinného materiálu 
Přehledy hlavních a regionálních herbářů (syntetizující referáty o historii a významu nadnárodních 
a regionálních herbářů, postery s detailnějšími informacemi ke konkrétním herbářům). Informační systémy 
herbářových sbírek a pokroky v digitalizaci sbírek. Případové studie využití sbírkového materiálu pro 
výzkum diverzity a jejich změn v čase a v prostoru, pro výzkum globálních změn, fylogenezi, hodnocení 
stavu životního prostředí. Přehledy specializovaných srovnávacích sbírek (dřeva, semena, plody, pylové 
a jiné preparáty, makrozbytky) a jejich význam a využití v botanickém a ekologickém výzkumu. 

 
2. Sbírky živých rostlin 
Přehledy nejvýznamějších sbírek živých rostlin s.l. (botanické zahrady a arboreta, sbírky vodních rostlin, 
sbírky živých kultur řas a hub) a jejich informačních systémů a případové studie využití těchto sbírek 

v botanickém a ekologickém výzkumu. 
 

3. Botanické databáze 
Přehledy hlavních národních, ale i regionálních botanických databází u nás. Případové studie založené 
na využití databází pro výzkum diverzity a jejich změn v čase a v prostoru, pro výzkum globálních změn, 
ekologických vlastností druhů a společenstev, makroekologie. 

 
Přípravný výbor konference: P. Mráz, V. Abrahám, J. Danihelka, M. Chytrý, S. Kubešová, K. Sutorý, 
J. Šibík, O. Šída. 
 
Konference je pořádána ve spolupráci se Slovenskou botanickou společností. 
 
Návrhy na přednášky v délce max. 15 min. (+ 5 min. na diskusi) a na postery (rozměr tabulí 98 × 148 
cm), včetně abstraktů, zasílejte na adresu tajemnice společnosti sekretariat@botanospol.cz do 15. 6. 
2019. Případné dotazy k organizaci konference a programu můžete přímo směřovat na Patrika 
Mráze: mrazpat@natur.cuni.cz 
 
Na základě došlých příspěvků bude sestaven definitivní program, který bude zaslán přihlášeným v září, 
členům ČBS spolu se záříjovými Informacemi členům. Uzávěrka programu bude k 31. 8. 2019, do té doby 
potvrdíme přihlášeným přijetí a formu jejich příspěvku.  
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Návratka – přihláška příspěvku na konferenci ČBS: 
Přihláška je též ke stažení na https://botanospol.cz 

 
Mám zájem o vystoupení na konferenci Botanické sbírky a databáze a jejich využití ve výzkumu a 
praxi, Praha, 30. 11. - 1. 12. 2019.  
 
Jméno a příjmení (autor příspěvku):  
 
Spoluautoři příspěvku: 
 
Na konferenci budou přítomni tito  (autor, příp. spoluautoři, stačí příjmení): 
 
Pokud ještě nevíte, nevyplňujte, ale nezapomeňte v říjnu zaslat přihlášku účastnickou. 
 
 
Adresa instituce: 
 
E-mail: 
 
Název příspěvku: 
 
 
 
Mám zájem o příspěvek formou (zakroužkujte):    A    přednášky     –      B    posteru 
 
Vyplněnou přihlášku zašlete, prosím, emailem na adresu ČBS sekretariat@botanospol.cz  
do 15. června 2019.  
 
 
Abstrakt  příspěvku je možné zaslat v češtině, slovenštině nebo v angličtině s těmito náležitostmi: 
 

• název příspěvku 
• celá jména autorů 
• adresy institucí bez zkratek  
• e-mailové adresy 
• vlastní text abstraktu (max. 300 slov) 

Abstrakty neformátujte! V odůvodněných případech stačí abstrakt zaslat do 31. 8. 2019. 
 
 
Sekretariát ČBS zpracovává Vámi uvedené osobní údaje v souladu s Obecným nařízením Evropského 
parlamentu a Rady Evropské Unie 2016/679: Účelem zpracování je zajištění programu konference ČBS, 
právním důvodem je zájem pořadatele. 
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29. cyklus jarních exkurzí ČBS a katedry botaniky PřF UK Praha 
do okolí Prahy 

 
30. 3. 2019 – Za mechy, lišejníky a cévnatými rostlinami do údolí Zákolanského potoka. Vede Z. 
Palice, Z. Soldán a P. Špryňar. 
Ze Zeměch přes Sprašovou rokli a dál polní cestou do Otvovic, zde výstup na Otvovickou skálu a pak 
údolím potoka po červené do obce Minice, případně po cestě návštěva Minické skály. 
Z Prahy v 8:05 vlakem z Masarykova nádraží do Kralup n. Vlt. (8:45), z Kralup vlakem v 8:51 do zastávky 
Zeměchy (příjezd 8:57).  
Ze zastávky Minice jedou vlaky zpět do Kralup v 13:04, 15:04, 17:04. 
 
27. 4. 2019 - Za jarními rostlinami do Divoké Šárky. Vedoucí P. Špryňar. 
Okruh přes hradiště na Kozákově skále do údolí Šáreckého potoka, pak proti proudu potoka a soutěskou 
zpět k tramvajové zastávce. 
Sraz v 10:30 na zastávce tramvaje Divoká Šárka v Praze 6. 
 
4. 5. 2019 – Pátrání po slatinných loučkách v okolí Dobříše. Vedoucí R. Hlaváček & J. Malíček.  
Exkurze nás zavede na velmi pestrou škálu biotopu – od anglického parku s přirozenou lesní vegetací a 
květnatými loukami, přes zbytky slatinných a mokřadních lesních luk až po rybníky. Přibližně 15 km dlouhá 
trasa (s možností návratu takřka v libovolném místě) vede neustále překvapující krajinou Dobříšska. Z 
vytipovaných lokalit jsou uváděny např. Aconitum variegatum, Carex tomentosa, Ceratophyllum 
submersum, Pyrola rotundifolia a historicky také Bupleurum longifolium a Triglochin palustre.  
Sraz v 9:00 v Dobříši na náměstí, autobus z nádraží Na Knížecí v 8:20. 
Doprava zpět dle potřeby některým z velmi početných spojů. 
 
11. 5. 2019 – Křivoklátsko z Roztok do Zbečna. Vedoucí J. Chrtek. 
Přes rezervaci Na Babě, Křivoklát a rezervaci Brdatka do Zbečna (podle času možná i krátce údolí Klíčavy), 
nejrůznější typy lesů (zakrslé doubravy, doubravy, dubohabřiny, lipové javořiny), skalní stepi, skály, suché 
trávníky, pobřežní vegetace. 
Vlakem z Prahy hl. n. v 7:15, příjezd Roztoky u Křivoklátu 8:29 (přestup v Berouně), sraz na nádraží po 
příjezdu vlaku. Odjezd vlakem ze Zbečna 15:54, 16:41 (v případě zájmu i později…). 
 
18. 5. 2019 – Podzemní exkurze: botanická trasa B. Vedoucí J. A. Šturma. 
Exkurze okolím zastávek metra B od Černého Mostu až po Zličín.  
Představuje trasa metra B ideální profil pražskou vegetací? K vidění bude překvapivě pestré roští za Černým 
Mostem; botanická Sorela; botanická Kolben - Daněk; vysoká diversita Vysočan?; jaké palmy rostou na 
Palmovce?; brownfieldy zaniklých přístavů a Karlína; páchnoucí flóra Florence; vypražené centrum staré 
Prahy a její močovitá tenata; archivní vegetace Můstku; Karlák a jeho psí k*nda; kvetoucí nádraží Smíchov - 
možná už k smíchu; jsou Jinonice botanicky jiné?; Nové Butovice - dříve botanické eldorádo, but...; Hůrka - 
vrcholový fenomén sídlištního pohoří; z českých Lužin a hájů; šumí bory po Lukách?; co zbylo z vesnic za 
Stodůlkami? krajina sedláků ve městě 21. století; Zličín - botanická konečná? (pískovcové lomy a bohaté 
kyselé trávníky u prameniště Motolského potoka). 
Sraz v 9:30 na plácku před terminálem Černý Most (u fontánky).  
Po denní fázi exkurze tradičně následuje fáze večerní a noční, s návštěvou suburbánního roští, ohněm a 
písněmi Honzy Nedvěda. Pro zájemce o noční část exkurze doporučuji vybavit se spacákem, nebo aspoň 
kusem igelitu. 
 
25. 5. 2019 – Milíčovské rybníky. Vedoucí Z. Hroudová. 
Sraz v 9:00 u konečné metra Háje (u odjezdu autobusů), odtud pěšky na jih k velké hromadě (nyní se 
jmenuje vznešeně Milí čovský vrch), zde mokřady a malý rybníček při cestě, pak dojdeme k Milíčovskému 
lesu a rybníku - uvidíme, jestli tam něco poroste třeba na dně, dále jsou rybníky Kančík, Homolka, Vrah a 
spodní Šáteček. Cesta zpět buď Milí čovským lesem s drobnými mokřinami, nebo přímo k autobusům a 
metru v Hájích, na cestě je i občerstvení. Skončit se dá kdykoliv, MHD je v dosahu. 
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1. 6. 2019 – Horní část Klíčavy. Vedoucí M. Štefánek. 
Od PR Prameny Klíčavy, přes rybníky Horní a Dolní Kracle a Prvním luhem ke Klíčavským loukám (PR 
Údolí Klíčavy). Uvidíme rašelinné prameniště (namátkou Salix rosmarinifolia, Carex davalliana, Drosera 
rotundifolia), bohatou vegetaci vodních makrofyt (Nymphaea candida, Potamogeton acutifolius, P. alpinus, 
P. obtusifolius) a zachovalá společenstva nivních luk (Pedicularis palustris, Phyteuma orbiculare, 
Dactylorhiza majalis atd.).  
Sraz na nádraží Řevničov v 9:20 po příjezdu vlaku z Prahy (Sp 1878, odjezd Praha-Bubny Vltavská v 8:05). 
Návrat buď autobusem ze zastávky Ruda, u obory (odjezdy v 14:42, 16:14 a 16:47) nebo vlakem z Nového 
Strašecí (odjezdy např. v 15:49, 16:36 nebo 17:50). 
 
8. 6. 2019 – Kačina. Vedoucí J. Vojta. 
Výprava za loukami a lužními lesy Zámeckého parku Kačina. Exkurze se bude týkat původní vegetace. 
Prosím, neočekávejte výklad o exotech, ty neumím. 
Sraz v 9:00 v Kutné Hoře na zastávce autobusu před hlavním (vlakovým) nádražím (předpokládaný příjezd 
účastníků rychlíkem R 977 z Prahy), odtud půjdeme pěšky přes Nové Dvory a PP Nový rybník u Kačiny do 
Zámeckého parku. Návrat opět pěšky na nádraží v Kutné Hoře. Kilometrově poměrně náročná exkurze (v 
místě není v sobotu veřejná doprava). 

 
Pozvánka na akce Severočeské pobočky ČBS v roce 2019 

1. Jednodenní exkurze: tradičně v sobotu, na výjimky je výslovně upozorněno.  

16.3. Sněženky na Roudnicku. Sraz v 10:00 na nádraží Roudnice nad Labem (vlak od Prahy přijíždí 
v 9:43, od Ústí v 9:52), odtud přesun auty na optimální lokalitu dle aktuální situace. Vede J. Sückerová, 
kontakt: 416 831 572 večer. 

23.3. PR Loužek. Sraz v 10:30 na autobusové zast. Doksany, zámek. Doprava: bus v 9:56 z AN 
v Litoměřicích, bus v 10:12 ze zast. Bohušovice n. Ohří, žel. st. Trasa: Doksany – Brozany nad Ohří. 
Procházka zachovalým fragmentem lužního lesa s pestrým jarním aspektem s bledulemi, ladoňkami a 
dalšími jarními druhy rostlin. Vede K. Nepraš, kontakt: carlinepras@seznam.cz, 723 850 631. Ve spolupráci 
s Oblastním muzeem v Litoměřicích.  

13.4. Za jarními houbami Chomutovska. Sraz v 9:00 v Chomutově – Zátiší na konečné MHD č. 308. Vede 
J. Roth, kontakt: jiri.roth@email.cz. Ve spolupráci s Oblastním muzeem v Chomutově. 

27.4. Bryo-lichenologická exkurze na Holý vrch u Hlinné. Sraz na návsi v Hlinné v 9:00. Vedou L. 
Němcová a B. Wagner, kontakty: LN tel. 737 333 286, BW tel. 607 520 166. 

5.5. (Ne) Humnický vrch. Sraz v 9:30 na parkovišti u fotbalového hřiště v Kotvině. Vlak od Chomutova 
(Mostu) přijíždí v 8.54, odtud pěšky na parkoviště cca 15 minut. Po tel. domluvě možnost přisednutí v 
Chomutově do auta. Vede Č. Ondráček, kontakt níže. Česko-německá exkurze, ve spolupráci s Oblastním 
muzeem v Chomutově. 

8.5. (St) Bohyňská lada: Pomůže krizový management, aneb po roce práce? - možná nic neuvidíme! Sraz 
v 16:00 v Malšovicích na parkovišti u koupaliště, GPS: 50.7423794N, 14.1696261E. Vedou P. Bauer a V. 
Vlačiha, kontakty: PB p.bauer@npcs.cz, VV 606 935 046. 

17.5. (Pá) Bílé stráně u Pokratic.  Sraz v 15:00 na louce u rybníčku pod Bílými stráněmi, poloha: 
https://mapy.cz/s/3noM7. Trasa: Bílé stráně u Pokratic – Mostka – Litoměřice. Procházka na jednu 
z nejvýznamnějších orchideových lokalit Českého středohoří v době květu vstavače nachového, střevíčníku 
pantoflíčku, tořiče hmyzonosného, okrotice bílé a dalších cenných a krásných druhů rostlin nejen z čeledi 
vstavačovitých. Vedou R. Kroufek a K. Nepraš, kontakty: RK kroufek@gmail.com, 725 010 340; KN viz 
23.3. Ve spolupráci s Oblastním muzeem v Litoměřicích.  

25.5. Rašeliniště Českého středohoří. Sraz u autobusové zast. Levín, Horní Vysoké v 9:00 (doprava 
vlastní). Trasa: okolo potoků S od Sedla, zakončení na místě srazu. Vede P. Zdvořák, 
kontakt: pavel.zdvorak@gmail.com, 721 139 461. 
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2.6. (Ne) Rašeliniště Pod Novoveským vrchem. Sraz v 9:00 na autobusové zastávce na návsi v Hoře Sv. 
Šebestiána; kdo nemá vlastní dopravu, tak v 8:35 u vlakové zast. Nová Ves u Křimova, odtud přesun auty, 
resp. po tel. domluvě možnost přisednutí do auta v Chomutově. Na nejhlubší rašeliniště ve střední Evropě 
nejen na kvetoucí rojovník bahenní. Vede Č. Ondráček, kontakt níže. Ve spolupráci s Oblastním muzeem v 
Chomutově.  

8.6. Na Bystřický a Jelení vrch. Sraz v 9:30 v Kadani na parkovišti u zahrádkářské osady Bystřická 
(https://mapy.cz/s/3nOiR, GPS: N 50°23.65937', E 13°16.78090'). Doprava vlastní. Délka trasy cca 5 km. 
Botanická vycházka v přírodě Kadaňska s ukázkami zajímavých a vzácných druhů rostlin. Povídání o 
rekultivacích území po těžbách a možnostech přirozeného vývoje rostlinných společenstev na takto 
narušených místech. Délka exkurze je odhadována na asi 3 hodiny. Akce CHKO Slavkovský les, vede náš 
člen R. Fišer, kontakt: 724 706 324. 

8.6. Oltářík u Děkovky. Sraz v 8:40 při dolním okraji Chrášťan na autobusové zastávce Podsedice, 
Chrášťany, rozc. 1.0, po příjezdu autobusu od Lovosic. Doprava: bus v 8:05 z aut. nádr. v Lovosicích. Trasa: 
Chrášťany – Oltářík – Děkovka – Plešivec – Podsedice. Celodenní exkurze na botanicky zajímavé lokality 
při jižním okraji Českého středohoří. V lesích se zde vyskytují z orchidejí například všechny tři středohorské 
typy vemeníků, okrotice bílá, hlístník hnízdák, na skalách Oltáříku lomikámen trsnatý a na Plešivci zárazy. 
Jistě se budeme mít na co těšit. Vedou R. Kroufek a K. Nepraš, kontakty viz 17.5. Ve spolupráci Oblastním 
muzeem v Litoměřicích a Středohořím sobě.  

15.6. Hora Svaté Kateřiny. Sraz v 10:00 na náměstí Pionýrů před budovou ZŠ (pozor, je to v horní části 
obce!). Louky, lesy a mokřiny u obce. Cestou a možná i necestou. Vede V. Joza, kontakt: 
vjoza77@gmail.com, 721 019 025. 

16.6. (Ne) PR Špičák u Krásného Lesa – roste zde ještě lilie cibulkonosná? Sraz v 8:38 na autobusové 
zastávce Telnice, rozc. Krásný Les a odtud přesun auty do Krásného Lesa, případně v 9:00 přímo v Krásném 
Lese na konečné autobusu, za kostelem Nanebevzetí P. Marie. Vede Č. Ondráček, kontakt níže. Ve 
spolupráci s Oblastním muzeem v Chomutově. 

22.6. Blíževedly a okolí. Sraz na žst. Blíževedly v 9:00 (odj. z Litoměřic horní nádr. v 8:16). Trasa: hrad 
Hřídelík – Lukovsko – skála Opičí hlava – Blíževedly. Vede P. Zdvořák, kontakt viz 25.5. 

4.7. (Čt) Mariánská u Jáchymova. Sraz v 9:00 v Mariánské  na křižovatce u autobus. zast. Jáchymov, 
Mariánská (u penziónu Horská chata XL). Po tel. domluvě možnost přisednutí v Chomutově do auta. 
Lokality a monitoring populací lilie cibulkonosné. Vede Č. Ondráček, kontakt níže. Česko-německá 
exkurze, ve spolupráci s Oblastním muzeem v Chomutově.  

20.7. Zatopené jirkovské břidlicové lomy. Sraz v 10:01 na autobusové zastávce Jirkov u Železného Brodu. 
Trasa okolo břidlicových lomů u Jirkova a Jílového u Držkova. V případě příznivého počasí sběr vodních 
makrofyt. Vede Š. Mazánková, kontakt: sarka.mazankova@nature.cz, 724138377. 

3.8. Letní houbaření a poznávání bylinek. Sraz v 9:00 v Chomutově, ul. Elišky Krásnohorské před 
autoškolou. Vede J. Roth, kontakt viz 13.4. 

31.8. Batologická exkurze Drmaly. Sraz v 9:00 na Z okraji obce Drmaly u lesní školky, GPS: 
50.5216158N, 13.4514022E, https://mapy.cz/s/3pywP. Autobus z Chomutova AN odj. 8:15, příj. Drmaly 
8:31 a 10 min. pěšky. Vede I. Bílek, kontakt níže. Ve spolupráci s Oblastním muzeem v Chomutově. 

7.9. Podzimní mykovycházka, sběr pro výstavu i na večeři. Sraz v 9:00 v Chomutově, Bezručova ul., před 
ředitelstvím Povodí Ohře. Vede J. Roth, kontakt viz 13.4. Na exkurzi navazuje výstava hub v Oblastním 
muzeu Chomutov, vernisáž 8.9. v 10:00, po ní až do 17:00 mykologická poradna. Výstava trvá do 9.9. Ve 
spolupráci s Oblastním muzeem v Chomutově. 

7.9. PP Bobří soutěska u Verneřic a okolí. Sraz v 9:30 na parkovišti za východním okrajem obce Loučky u 
Verneřic v místě odbočky zelené tur. zn. do údolí, GPS: 50.6593164N, 14.3417428E. Doprava vlastní. Vede 
K. Kubát, kontakt: 605 083 901. 

13.9. (Pá) Ústecké ruderálení. Sraz ve 14:30 hodin na zast. MHD Trmice, Jezero Milada. Doprava: bus 
MHD č. 3 směr Trmice, Václavské náměstí, odj. 14:06 ze zast. Mírové náměstí. Trasa: Trmice – východní 
břehy jezera Milada – Předlice. Flóra a vegetace rekultivované krajiny v prostoru někdejšího povrchového 
uhelného velkolomu Chabařovice. Vedou R. Kroufek a K. Nepraš, kontakty viz 17.5.  



8 
 

12.10. Mykologická exkurze do Pavlínina údolí u Jetřichovic. Sraz v 10:00 na parkovišti u jetřichovického 
koupaliště, GPS: 50.8450675N, 14.3956675E. Doprava vlastní. Vedou J. Roth a P. Bauer, kontakty: JR viz 
13.4., PB viz 8.5. 

13.10 (Ne) Dendrologická exkurze - Teplice, zámecká a botanická zahrada. Sraz v 10:00 před budovou 
zahradního a plesového domu na severním okraji parku (poblíž zámku), GPS: 50°38'12.877"N, 
13°49'27.242"E, po exkurzi parkem přejezd auty do botanické zahrady (ul. Josefa Suka 1388). Vede V. 
Joza, kontakt viz 15.6. 

20.10. Botanicko-bryo-lichenologická exkurze na PP Bílé stráně u Štětí. Sraz na žel. st. Štětí v 9:05 (odj. z 
Litoměřic město v 8:30), zakončení tamtéž. Vedou Z. Palice, P. Zdvořák a L. Němcová, kontakty: PZ viz 
25.5., LN viz 27.4.  

2. Vícedenní floristické kurzy  

Jarní floristický minikurz bude od 17. do 19.5. na zámku ve Valči, okres Karlovy Vary. Spí se na podlaze v 
přednáškovém sále, u něj je kuchyňka a WC, sprcha je ve vedlejším vchodě. Ubytování je zdarma! Pro ty, 
kteří nechtějí nebo nemohou spát na podlaze, bude pravděpodobně možné zajistit ubytování ve správní 
budově za 300 Kč/noc, ptejte se včas DK! Zajišťuje D. Koutecký, kontakt: 736 741 
904, DanielKoutecky@seznam.cz. 

Letní floristický kurz bude od 29.6. do 3.7. v Perštejně, okres Chomutov. Ubytování ve vícelůžkových 
pokojích v ubytovně na tenisových kurtech TJ Spartak. Cena je 200 Kč za osobu a noc, v ceně jsou zahrnuty 
lůžkoviny, použití WC a umýváren včetně sprch a také kuchyňského koutu s mikrovlnkou a varnou konvicí 
na stejném patře s pokoji. Parkování u plotu areálu. Přímo naproti přes ulici je pivovar, kde se i vaří. 
Důležité – předběžně máme rezervováno 35 lůžek, tedy pravděpodobně více, než nás bude; aby bylo možné 
včas naplánovat počet pokojů, které skutečně obsadíme, a zbylé uvolnit pro další hosty, musí se zájemci o 
ubytování nahlásit IB nejpozději do konce března!!! Zajišťuje I. Bílek, kontakt níže. 

Podzimní mykologicko-floristický minikurz bude od 27. do 29.9. v Krásné Lípě. Ubytování je v terénní 
základně Buk ZO ČSOP Tilia v Krásném Buku, https://mapy.cz/s/1r6xu, přístup autem nebo cca 1,5 km 
z centra Kr. Lípy pěšky. Spí se na postelích, spacáky vlastní! K dispozici WC, sprchy, kuchyňka s nádobím. 
Hlásit se předem není nutno, kapacita je dostatečná. Cena 120 Kč za osobu a noc. Zajišťuje I. Bílek, kontakt 
níže. 

3. Semináře a besedy  

Podzimní určovací seminář na téma CHRPY se koná v neděli 3. 11. od 9:00 na katedře biologie PF UJEP 
Ústí n. L., ul. Za Válcovnou, spojení z centra autobusem MHD č. 27, odj. ze zast. Mírové náměstí 8:47. 
Vede Mgr. Petr Koutecký, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích. Zajišťuje 
Č. Ondráček, kontakt níže. 

Herbář neboli bylinář – Besedy o léčivých bylinách se konají každou první středu v měsíci kromě července 
a srpna od 18:00 v SKKS Chomutov, Palackého ul., 3. patro. Vede J. Roth, kontakt viz 13.4. 

4. Fotografická soutěž – třináctý ročník 
Tématem letošního ročníku fotosoutěže jsou ROSTLINY RŮŽOVITÉ . Soutěžní fotografie (max. 5) 
zasílejte v datové podobě na adresu jednatele pobočky do konce října. Propozice soutěže viz Zpravodaj, 
resp. internetové stránky pobočky.  

 
Spojení si zkontrolujte podle nových jízdních řádů! 

Pro podrobnosti a upřesnění k exkurzím a kurzům sledujte www a facebookové stránky pobočky!  
HOSTÉ JSOU NA VŠECH AKCÍCH POBOČKY SRDEČNĚ VÍTÁNI  

 
jednatel: Mgr. Ivan Bílek                                          předseda: Ing. Čestmír Ondráček 
 Třešňová 1675,  

432 01 Kadaň 
 Oblastní muzeum, Palackého 86,  

430 01 Chomutov 
 bilek.ivan@gmail.com  ondracek@muzeumchomutov.cz 
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Nezklamaly, jsou tu zas – botanické exkurze Přírodovědecké fakulty JU a 
jihočeské pobočky ČBS 

Údolím Vltavy 
sobota 23.3. – Odjezd vlakem v 8:13  (sraz na nádraží v 8:00) do Holubova, pak na Dívčí kámen a podle 

Vltavy do Boršova, odtud nejspíš městskou zpět. Buřty a lupu s sebou. – Vede Jan Šuspa Lepš. 

Bryologická exkurze z Borku do Ševětína 
sobota 6.4. – Sraz na Borku na konečné MHD č. 2 v 9:21. Půjde se údolím Kyselé vody a dále do Ševětína – 

Vede Jan Kučera. 

Pátrání po vápnomilné květeně u Štěkře 
sobota 13.4. – Odjezd autobusem v 9:00 z autobusového nádraží (nástupiště č. 1) do zastávky Dolní 

Třebonín, rozc. Věncová hora, odtud přes Věncovou horu do Štěkře, prohlídka jeskyně z 
krystalického vápence (čelovku s sebou), pátrání po vápnomilné květeně v okolí jeskyně, poté 
sestup do kaňonu Vltavy ve Zlaté Koruně. Návrat vlakem ze Zlaté Koruny (15:03, 17:09) nebo 
autobusem ze zastávky Zlatá Koruna, Rájov (14:45). V případě dobrého počasí buřty s sebou. – 
Vede Magdalena Lučanová. 

Kaňon Lužnice u Bechyně 
sobota 27.4. – Odjezd v 8:01 rychlíkem směr Praha do Tábora (8:56), přestup na „Bechyňku“ do zastávky 

Třebelice (odjezd z Tábora 9:06, příjezd 9:31). Z Třebelic půjdeme do Dobronic a dále údolím 
po proudu Lužnice. Návrat přímým autobusem z Bechyně v 16:15 (v Budějovicích 17:15). – 
Vede Petr Koutecký. 

Jindřišským údolím u Jindřichova Hradce 
sobota 4.5. – Sraz v 9:37 hod. na vlakové zastávce Jindřiš-zastávka po příjezdu vlaku z Českých Budějovic 

(odjezd z ČB 8:07 hod, přestup v Jindř. Hradci 9:25 hod, vedoucí budou čekat u vlak. zast. 
Jindřiš-zastávka). Odtud Jindřišským údolím proti proudu Hamerského potoka, návštěva 
zříceniny Vítkův hrádek a dále směrem k Ratmírovskému rybníku. Zpět návrat vlakem z Malého 
Ratmírova v 16:02 (přestup v JH 16:43 hod, v ČB v 17:47 hod.). – Vedou Libor Ekrt a Pavel 
Kúr. 

Kolem Hosína 
středa 8.5. – Sraz na konečné autobusu MHD číslo 6 Hrdějovice, Točna v 8:39 (odjezd z nádraží 8:20), 

Odtud směrem na Hosín a podle chuti a počasí na Hlubokou nebo obloukem zpět na MHD na 
Hosín nebo na Borek. – Vede Milan Štech. 

Na vápencový vrch Opolenec u Sudslavic 
sobota 18.5. – Odjezd vlakem v 8:04 do Strakonic (příjezd 8:51), přestup na vlak směr Volary s odjezdem 

v 9:25 do zastávky Bohumilice v Čechách (příjezd 10:08). Pozor, vedoucí pojede až ze Strakonic 
a jízdenky se kupují nadvakrát. Obě lze koupit v Budějovicích, ale u dvou různých dopravců – 
do Strakonic ČD, ze Strakonic GW Train. Navštívíme vrch Opolenec (vápencový kopec 
s výskytem velké řady vzácných druhů rostlin – např. Ophrys insectifera, Moneses, Orchis 
purpurea, Polystichum lonchitis, Pyrola chlorantha aj.) a podle času a počasí možná i protější 
vápencové svahy. Zpět vlakem v 15:55. Příjezd do Č. Budějovic v 17:52. – Vede Radim Paulič. 

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. 
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Bryolichenologická sekce ČBS 
 

26. jarní bryologicko-lichenologické setkání na Zlatohorsku 
Jarní setkání Sekce proběhne ve dnech 25.–28. dubna 2019 v okolí Zlatých Hor. Místo ubytování bude 
pravděpodobně zde – http://www.chatkyzlatehory.cz/ubytovani.php. Lze si objednat polopenzi (230 Kč). 
Více informací o ubytování, trasách exkurzí pošle přihlášeným účastníkům Magda Zmrhalová do konce 
března. Přihlášky zasílejte ideálně do 15. března 2019 na e-mail: magda.zmrhalova@seznam.cz. 
M. Zmrhalové prosím také napište: kdy přijedete, kdy odjedete, zda budete mít auto (jeho SPZ a počet 
volných míst) a zda chcete polopenzi (ca 230 Kč / den). 
Během tohoto 26. jarního setkání na Zlatohorsku proběhne plénum Bryologicko-lichenologické sekce ČBS 
(na programu bude projednání změn stanov a výroční zpráva). 
 

Výzva pro členy a spolupracovníky Bryologicko-lichenologické sekce ČBS 
Rádi bychom aktualizovali seznam Vašich emailových adres, popřípadě dalších kontaktů, které používáte 
pro běžnou komunikaci. Buďte prosím tak laskaví a odpovězte na email, který Vám pošleme 15. března z 
adresy bryolicho@gmail.com. Pokud by Vám email nepřišel, napište prosím na tuto adresu krátkou 
informaci: vaše aktuálně používaná emailová adresa, případně další aktuální či alternativní kontakty na Vás.  
Předem Vám děkujeme za pomoc a spolupráci, V. Plášek a S. Kubešová 
(Vitezslav.Plasek@osu.cz a bryolicho@gmail.com). 
 

 
Plán činnosti Východočeské pobočky ČBS na rok 2019 (www.jjh.cz/vpcbs/) 

13. 4. Lichenologická exkurze do PR Modlivý důl u Potštejna 
Vedoucí exkurze RNDr. Josef P. Halda, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty UHK.  
Potštejn, odbočka ze silnice č. 14 do Brné, N 50°04'20,6", E 16°19'27,0", 10 hodin. 

25. 5.  Botanická exkurze do  okolí Vlčic na Trutnovsku  
Vedoucí exkurze Mgr. Josef Harčarik ze Správy KRNAP. 

  Sraz účastníků ve Vlčicích u zámku, 50°33‘37,3‘‘N 15°49‘20,3‘‘E, 10 hodin. 

1. 6.  Botanická exkurze do okolí Světlé nad Orlicí ve spolupráci s Botanickou sekcí, NATURA 
Hlinné. 
Vedoucí exkurze Mgr. Jan Doležal z MGOH v Rychnově nad Kněžnou. 
Sraz účastníků u železniční zastávky v 8.40 nebo u technických budov v pískovně Světlá 
(50°07'27,7"N, 16°05'03,0"E) v 10 hodin. 
Zájemcům přihlášeným do 20. května 2019 budou rozeslány doplňující informace k exkurzi. 

13. – 16. 6.  Floristický kurz v Polici nad Metují  
Ubytování v ubytovně TJ Spartak, Radimovská 82, Police nad Metují, N 50°32'04", E 
16°14'19"; cena ubytování 190 Kč. Ubytování na Správě CHKO Broumovsko, Ledhujská 59, 
ve vlastním spacáku 90 Kč (10 míst), postel 120 Kč (7 míst). 
Pouze přihlášeným zájemcům do 31. 3. 2019 budou zaslány podrobnější informace. 

21. 9.  Dendrologická exkurze do arboreta Bukovina 
Vedoucí exkurze Ing. Zdeněk Blahník. 
Hrubá Skála, vlaková zastávka, N 50°33'01,3", E 15°12'47,8", 10 hodin. 

8. 11.  Shrnutí botanické sezóny 2019 ve východních Čechách 
Prezentace významných nálezů, botanických akcí a určování herbářových položek.  
Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta UHK, 16 hodin. 
Zájemci nechť kontaktují vedení pobočky.  

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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Pozvánka na exkurze Západočeské pobočky ČBS na rok 2019 
 
Neděle 28. 4. 2019:  Jarní krajinou kolem Rýzmberku /  vede Jiří Sladký (tel.: 728 496 065, e-mail: 

jiri.sladky@nature.cz). 

Sraz účastníků v 10:45 na nádraží v obci Kout na Šumavě. Doprava: cesta tam – osobní vlak (odj. z Domažlic 
v 9:52), příj. Kout na Šumavě 10:32 / cesta zpět – odj. vlakem z Kdyně v 15:54, příj. Domažlice 16:12). 
Z nádraží povede cesta přes Starý Dvůr, Rýzmberk, Škarman až do Kdyně i mimo značené trasy s občasným 
převýšením (délka cca 15 km). Čeká nás vycházka malebnou krajinou zaměřenou na květenu jarního 
aspektu, procházka třešňovým sadem a návštěva zříceniny hradu Rýzmberk a jeho okolí. 

Poznámka: exkurze proběhne ve spolupráci s AOPK ČR (RP Správa CHKO Český les). 

Středa 8. 5. 2019:  Za jarní kv ětenou do Zábělé a po zrušené železniční trati  / vede Jaroslava 
Nesvadbová (tel.: 607 160 827, e-mail: nesvaslavka@seznam.cz). 

Sraz účastníků v 9:40, Plzeň-Doubravka, na stanici autobusu MHD č. 28 (jede z Centrálního autobusového 
nádraží), odtud v 9:48 odjezd do Bukovce, kde autobus končí. Zpáteční odjezd: busem MHD č. 52 od 
hájovny u Zábělé (odjezdy v 14:44, 16:44, event. v 18:44), případně opět z Bukovce, odkud jede spoj v 
14:40, 15:25, 16:10 a 16:55. 

Okružní botanická vycházka do Dolní Zábělé po skalnatých svazích nad řekou Berounkou, včetně dříve 
nepřístupného úseku železniční trati Plzeň – Praha, který byl v roce 2018 zrušen po dostavbě podzemního 
tunelu. Prozkoumáme jarní aspekt teplomilných doubrav, dubohabřin i borů a xerotermních trávníků na 
skalních výchozech. Zaměříme se také na květenu v kolejišti a okrajích bývalé trati. Délka trasy přibližně 5 
až 5,5 km, možno ji i zkrátit. 

Poznámka: vzhledem k náročnějšímu terénu je vhodná pevná kotníková obuv. 

Trasa exkurze: 
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Sobota 18. 5. 2019:  Za vzácnými živočichy a rostlinami na Šlovický vrch / vedou Zdeněk Myslík (tel. 
723 181 180, e-mail: zdenek.myslik@nature.cz), Ondřej Peksa (tel. 604 767 640, e-mail: 
opeksa@zcm.cz), Sylvie Pecháčková a Ivona Matějková.  

Sraz účastníků a začátek exkurze v 10:05 na vlakovém nádraží v Dobřanech. Doprava: cesta tam – vlak, odj. 
z Plzně v 9:50, příj. Dobřany 10:05 / cesta zpět: odj. vlakem z Dobřan (v 13:53, 15:27 nebo 15:53), příj. Plzeň 
(v 14:10, 15:43 nebo 16:10). 
Vycházka na bývalé vojenské cvičiště na Šlovickém vrchu u Dobřan. Vypravíme se za podivuhodnými 
živočichy a rostlinami na evropsky významnou lokalitu Dobřany. Můžete se těšit na listonohy letní, 
žábronožky letní, kuňku žlutobřichou, jetel žíhaný, růži galskou i další živočichy a rostliny vázané na 
narušované biotopy vojenských cvičišť. Obdivovat budeme i polodivoké exmoorské koně, kteří se na 
lokalitě pasou a tím pomáhají udržovat tento unikátní biotop. Během exkurze se mimo jiné seznámíme s 
moderními trendy v ochraně přírody a způsobem péče o vzácné druhy. Délka trasy je do 5 km. 

Poznámka: exkurze proběhne ve spolupráci s AOPK ČR (RP Správa CHKO Český les). Buřty s sebou: na 
závěr akce je pro zájemce naplánováno opékání buřtů. 
 
Sobota 1. 6. 2019: Botanická exkurze okolo Černošína a na sopečný vrch Vlčí horu / vedou Jan Bureš  
(tel. 775 022 339; e-mail: rallus@seznam.cz) a Ivona Matějková  (tel. 604 570 387; e-mail: 
imatejkova@zcm.cz). 

Sraz účastníků v 9:00 v Černošíně u kostela na náměstí. Doprava do Černošína osobními auty (exkurzní 
trasa je pěší okruh), případně vlakem z Plzně do Stříbra, kde vás v 8:30 vyzvednou na vlakovém nádraží 
organizátoři a odvezou do Černošína. 
Z obce se vydáme po turistické trase do přírodní památky Černošínský bor (zde k vidění např. prha arnika – 
Arnica montana, vemeník zelenavý – Platanthera chlorantha, zimostrázek alpský – Polygala 
chamaebuxus). Poté navštívíme zříceninu hradu Volfštejn a přilehlou přírodní rezervaci Pod Volfštejnem se 
vzácnou květenou včetně orchidejí (např. pětiprstka žežulník – Gymnadenia conopsea, bradáček vejčitý –
 Listera ovata, vemeník dvoulistý – Platanthera bifolia, prstnatec májový – Dactylorhiza majalis) a dalších 
méně běžných druhů (hadí jazyk obecný – Ophioglossum vulgatum, vratička měsíční – Botrychium lunaria, 
pcháč bezlodyžný – Cirsium acaule aj.). Při cestě k vrcholu Vlčí hory prozkoumáme flóru květnatých bučin, 
suťových lesů a xerotermních trávníků na výchozech vulkanitů (olivinický nefelinit). Poté návštěva 
vyhlídky, po turistických trasách návrat zpět do Černošína, cestou se můžeme zaměřit na synantropní 
vegetaci. Exkurze bude zakončena v odpoledních hodinách, dle potřeby odvoz účastníků do Stříbra. 
 
Neděle 7. 7. 2019 – sobota 13. 7. 2019: celostátní floristický kurz České botanické společnosti v Plasích 
(okres Plzeň-sever) připravovaný Západočeskou pobočkou ČBS a ústředím ČBS.  
 
Sobota 10. 8. 2019:  Z Holostřev do Skviřína (okr. Tachov) / vede Lenka Pivoňková (tel. 605 434 912;  e-
mail: lenka.pivonkova@plzensky-kraj.cz); průzkum zaměřený na doplnění floristických údajů do databáze 
Pladias. 

Sraz účastníků na autobusové zastávce v Holostřevech  v 9:40. Doprava: odjezd autobusem z Plzně, 
Terminál Hl. nádraží v 8.35, příj. v 9:36. Návrat: ze Skviřína v 17:16, příjezd do Plzně v 18:24 (dřívější 
autobus odjíždí v 13:16, příj. do Plzně v 14:24). 
Trasa povede z Holostřev do údolí Výrovského potoka, k Výrovskému rybníku (možnost koupání), odtud do 
Skviřína (louky, olšiny, mokřiny, bory). Délka trasy ca 9 km. 
 
Těšíme se na setkání s vámi, hosté jsou na všech akcích vítáni. 
 
 

Jiří Sladký          Ivona Matějková 
předseda          jednatel 

 



13 
 

Moravskoslezská pobočka ČBS 
Zámecká 3, 757 01 Valašské Meziříčí 

E-mail: mspobocka@gmail.com 
Internet: www.ms-cbs.cz 

14. až 16. červen 2019 (Pá–Ne) 
Floristický minikurz Po úpatí Králického Sn ěžníku a Vrbenských rozsoch 
společná akce MSP ČBS a Botanického ústavu AV ČR, v. v. i. (Organizuje Petr Petřík a Martin Mokrejš) 
Již tradiční třídenní floristický kurz se v letošním roce uskuteční na podhorských loukách v dosud málo 
systematicky studované oblasti. Zájmová oblast leží mezi NPR Králický Sněžník a Sokolským hřbetem a z 
polské strany ji ohraničuje rovnou několik typů chráněných území. Moravská oblast byla dosud ve stínu 
botanicky i zoologicky navštěvovanějších míst. Kromě druhově pestrých podhorských kostřavovo-
trojštětových luk (běžně přes 40 druhů na 25 m2) nalezneme na vlhčích místech ještě plošně rozlehlé vlhké 
louky s pcháčem zelinným, p. potočním, skřípinou lesní nebo horská vlhká tužebníková lada s krabilicí 
chlupatou přecházející až v mokřadní vegetaci s přesličkou poříční, rákosiny a vegetaci vysokých ostřic, kde 
ještě místy rostou Dactylorhiza majalis. K nejcennějším patří vegetace podhorských pramenišť se všemi 
druhy mokřadních zdrojovek (Montia fontana subsp. fontana, M. f. subsp. amporitana a M. f. nothosubsp. 
variabilis). Na neúživných nebo druhotně ochuzených stanovištích jsou běžné suché podhorské a horské 
smilkové trávníky. Tam nebo jinde na loukách můžeme potkat bohaté populace Botrychium matricariifolium 
a B. lunaria spolu s populacemi stovek Platanthera bifolia či menších počtů Gymnadenia conopsea subsp. 
conopsea a ojediněle i Orchis mascula subsp. speciosa. 
Fytogeograficky zahrnuje území mezofytikum 73. Hanušovisko-Rychlebská vrchovina s přechody do 
oreofytika 96. Králického Sněžníku. Pole síťového mapování 5767 a 5867. 
Místem srazu a ubytování je Kralická chata (Stříbrnice 16; GPS 50.1778531N, 16.9174169E, tel. 
724 302 713), kde je možnost ubytování již od 150 Kč za noc (chatky) nebo ve zděné budově. 
Doporučujeme polopenzi za 405 Kč vzhledem k omezené možnosti stravování v místě. Do Stříbrnic jezdí 
autobus přímo od vlakového nádraží ze Starého Města pod Sněžníkem. Podrobnosti zde: 
www.kralickachata.cz. Nákup potravin doporučujeme realizovat cestou v Hanušovicích, příp. ještě ve 
Starém Městě (okr. Šumperk). Zájemci nechť se hlásí P. Petříkovi e-mailem nebo telefonicky: petrik 
[zavináč] ibot.cas.cz; tel. 607 266 210. 
Uveďte prosím: 

• vaše jméno a kontakt (nejlépe e-mail nebo telefon)  
• které dny se hodláte kurzu zúčastnit (kurz začíná v pátek 14. 6. ráno) 
• které noci (datum) a který ze dvou typů ubytování chcete rezervovat (lze přijet již ve čtvrtek) 
• zda budete mít k dispozici auto, které jste ochotni sdílet během kurzu 

Termín pro posílání přihlášek je do 31. května. Pozdější přihlášky budou zohledněny bez záruky zajištění 
ubytování, ačkoli je ve Stříbrnicích možností dost. Přihlášeným budou zaslány podrobné informace. 

Podrobný program na webu ms-cbs.cz 
 

Jana Tkáčiková, předsedkyně 
 
 

Pracovní skupina ochrany přírody vás zve na přednášku/diskusi 
Labe u Děčína - příroda nebo plavba?  
s Evou Volfovou o splavnění Labe z pohledu ochrany přírody. Jsou vůbec možné kompezace? Zeptejte se, co 
vás zajímá?    
středa 24. dubna od 19h ve Studiu Skautského institutu (Staroměstské náměstí 4, Praha 1) 
Mezi Ústím nad Labem a státní hranicí se nachází relativně přirozený úsek řeky Labe, chráněný jako EVL 
Porta Bohemica a EVL Labské údolí. Na úseku dlouhém 42 km se vyskytují bahnité náplavy, které hostí 
mimo jiné kriticky ohrožený druh drobnokvět pobřežní. V roce 2008 a 2018 proběhl podrobný průzkum 
náplavů s drobnokvětem, byla zjištěna přítomnost a početnost drobnokvětu. Historie posuzování vlivů na 
Naturu 2000 je již dlouhá a bohatá. Jaké vlivy by měl plavební stupeň Děčín na Naturu? Je možné 
kompenzovat vlivy stupně? 
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Předběžný návrh kandidátů hlavního výboru a revizní komise České botanické společnosti 
pro období 2020 – 2024. 

 
Vážení členové ČBS, podle Stanov ČBS, čl. 16, odst. 3, připravil Hlavní výbor předběžnou kandidátku HV a 
revizní komise pro příští volební období. Tuto kandidátku může kterýkoliv člen nebo vnitřní složka 
společnosti (sekce, pobočka) doplnit dalšími písemnými návrhy kandidátů, opatřenými podpisy minimálně 
deseti členů Společnosti a písemným souhlasem kandidáta (Stanovy ČBS, čl. 16, odst. 4). Tyto návrhy je 
nutno zaslat nebo doručit volební komisi ČBS na adresu sekretariátu ČBS do 15. května 2019. Definitivní 
kandidátka pro korespondenční volby bude rozeslána se zářijovými Informacemi ČBS. 

 
Kandidáti do HV: 
Ing. Jiří Danihelka, Ph.D., ÚBZ MU Brno a BÚ AV ČR 
Mgr. Jan Doležal, Muzeum Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou 
doc. RNDr. Vít Grulich, CSc., ÚBZ PřF MU Brno  
Ing. Handrij Härtel, Ph.D., AOPK ČR, Správa NP České Švýcarsko 
RNDr. Michal Hroneš, Ph.D., PřF UP Olomouc  
doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc., PedF UK Praha 
Mgr. Jindřich Chrtek, CSc., BÚ AV ČR Průhonice 
prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D., ÚBZ PřF MU Brno 
RNDr. Ivana Jongepierová, AOPK ČR, Správa CHKO Bílé Karpaty 
Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D., BÚ AV ČR Průhonice  
RNDr. Filip Kolář, Ph.D., PřF UK Praha 
Mgr. Petr Koutecký, Ph.D., PřF JU České Budějovice 
doc. RNDr. Karel Kubát, CSc., UJEP Ústí nad Labem 
Ing. Pavel Lustyk, AOPK ČR 
Mgr. Magdalena Lučanová, Ph.D., PřF UK Praha 
Mgr. Jiří Malíček, Ph.D., BÚ AV ČR Průhonice 
Mgr. Hana Mašková, AOPK ČR, Správa CHKO Kokořínsko 
Mgr. Eva Mikulášková, Ph.D., ÚBZ PřF MU Brno 
Mgr. Jaroslava Nesvadbová, Západočeské muzeum Plzeň 
Ing. Čestmír Ondráček, Oblastní muzeum v Chomutově 
prof. RNDr. Karel Prach, CSc., PřF JU České Budějovice 
Mgr. Jan Prančl, BÚ AV ČR Průhonice 
RNDr. David Svoboda, Ph.D., PřF UK Praha 
Mgr. Michal Štefánek, PřF UK Praha 
Ing. Milan Štech, Ph.D., PřF JU České Budějovice  
Mgr. Jana Tkáčiková, Muzeum regionu Valašsko, Valašské Meziříčí 
Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D., PřF UK Praha  
 
Kandidáti do revizní komise:  
RNDr. Jiří Brabec, Muzeum Cheb 
RNDr. Zdenka Hroudová, CSc., BÚ AV ČR Průhonice 
Mgr. Otakar Šída, Národní muzeum Praha 
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Návrh kandidáta do hlavního výboru/ kandidáta do revizní komise *) 
České botanické společnosti 

 
Funkční období 2020 – 2024. 

 
Navrhovatel (člen ČBS nebo vnitřní složka ČBS):  
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Jméno a příjmení kandidáta včetně titulů: 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Datum narození:………………………………………………………………………………… 
 
Pracoviště:………………………………………………………………………………………. 
 
 
Návrh podporují následující členové ČBS (jména a podpisy minimálně deseti členů ČBS) 
 
1. ………….………….………………………………………………………………………… 
2. ……….…………….………………………………………………………………………… 
3. …………………….…………………………………………………………………………. 
4. ……………….………………………………………………………………………………. 
5. ……………………………………………………………………………………………….. 
6. ……………………………………………………………………………………………….. 
7. ……………………………………………………………………………………………….. 
8. …..…………………………………………………………………………………………… 
9. ……..………………………………………………………………………………………… 
10. ……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

Prohlášení navrženého kandidáta: 
 
S kandidaturou souhlasím. 
 
Datum a podpis kandidáta:……………………………………………………………………… 
 
 
 
Organizace voleb členů hlavního výboru ČBS a revizorů ČBS se řídí Stanovami ČBS, Čl. 16. 
Návrhy je nutno zaslat nebo doručit volební komisi ČBS na adresu sekretariátu ČBS, Benátská 2, 128 01 
Praha 2 do 15. května 2019.  
Definitivní kandidátka pro korespondenční volby bude rozeslána se zářijovými Informacemi členům ČBS. 
 
*) nehodící se škrtněte 
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Ecology seminar 
 

Each Tuesday at 4.15 pm , lecture room B1 (Branišovská).   
 

The Department of Botany, University of South Bohemia, invites colleagues to attend the weekly 
seminars (in English)  

 

12th March: Zdeňka Lososová  [Masaryk University Brno]: 

"Macroevolutionary patterns in European vegetation: niche conservativism rules" 
 
19th March: Zdeněk Janovský [Charles University Prague]: 

"The interplay between clonality, mating system and pollinators - a community and 
database perspective" 
 
26th March: Nagore G. Medina  [Autonomous University of Madrid, Spain]: 

"Exploring local and regional causes of species diversity and distributions" 
 
2nd April: Gianluigi Ottaviani  [Institute of Botany, Academy of Sciences, Trebon]: 

"Towards functional island biogeography: a plant trait-based approach for island biology" 
 
9th April: Luisa Conti  [Czech University of Life Sciences, Prague; Institute of Botany, 
Academy of Sciences, Trebon]: 

"Understanding ecological processes through plant functional patterns" 
 
16th April: Ondřej Mudrák [Institute of Botany, Academy of Sciences, Trebon]: 

“Multitrophic interactions in succession on Sokolov post mining sites” 
 
More info: Lars Götzenberger (lgotzenberger@prf.jcu.cz) and Jan Lepš (suspa@prf.jcu.cz), 
seminar organizers. Check for possible changes on the Department of Bo tany webpage 
(http://botanika.prf.jcu.cz/seminareEco.php)! 
 
 
Location: The lecture room B1, Faculty of Science, University of South Bohemia, Building 
B, Branišovská 31, České Budějovice. 

 

 


