
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 kunda; 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. 
 
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). 
 


