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    Informace členům                                            září 2019 
 
 
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 Botanické sbírky a databáze a jejich využití 
ve výzkumu a praxi. Konference se uskuteční v Praze na Albertově o víkendu 30. 11. – 1. 12. 2019. V sobotu 
30. 11. od 17:00 hodin se na Albertově uskuteční také valné shromáždění ČBS.  
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.  

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 91 č. 1, 2, 
Zprávy 54 č. 1, Bryonora 63. 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 
 

 
 
 
Česká botanická společnost – volby 2019 
 

Poštou Vám posíláme volební lístek s kandidátní listinou pro korespondenční volbu hlavního výboru 
České botanické společnosti na období 2020–2024 a volební lístek pro volbu kontrolní komise České 
botanické společnosti na období 2020–2024. Kandidátní listiny byly sestaveny v souladu s čl. 16 Stanov ČBS. 

Aby Váš hlas byl platný, je nutno volební lístky odeslat nebo osobně předat v zalepené obálce 
označené VOLBY do sekretariátu Společnosti, Benátská 2, 128 01 Praha 2 tak, aby byly doručeny nejpozději 
15. listopadu 2019. Hlasy doručené po tomto termínu nebudou do sčítání zařazeny. Prosíme Vás také o přesné 
dodržení pokynů pro úpravu volebních lístků. Chybně označené volební lístky budou vyřazeny jako neplatné. 

Sčítání hlasů a vyhodnocení voleb provede volební komise tak, aby výsledky mohly být vyhlášeny na 
řádném valném shromáždění Společnosti 30. listopadu 2019. 
 
S pozdravem 
 
Volební komise ve složení: 
 
František Krahulec, Pavel Kovář a Petr Kuneš  
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Slovo předsedy 
 
Vážení členové České botanické společnosti, 
 
 Dovoluji si Vás opět oslovit v pomalu končící sezóně, podobně jako v minulých letech. Protože letos 
končí funkční období stávajícího hlavního výboru, pokusím se tentokrát o jakousi stručnou bilanci posledních 
téměř pěti let. Protože jsme přesunuli valné shromáždění z dřívějšího přelomu února a března na konec 
listopadu (na dobu podzimních konferencí), je naše funkční období o pár měsíců kratší. Jinak myslím, že 
přesun se velmi osvědčil. Valného shromáždění (na závěr prvního dne tradiční podzimní konference) se 
v minulých letech účastnilo kolem 100 členů, oproti cca dvou desítkám dříve. Potěšitelné je, že se zúčastňují 
i mladí členové, kteří mají často neotřelé nápady a jednání valného shromáždění je celkově mnohem živější a 
více inspirativní. A i jaksi důstojnější, např. při udělování čestného členství, nebo vyhlašování vítězů Ceny 
Josefa Holuba je plná posluchárna dobrou kulisou.  

Když jsem se na Vás obrátil poprvé jako čerstvě zvolený předseda, nadhodil jsem čtyři hlavní věci, 
které bych rád změnil nebo zavedl. Teď se k nim vracím a pokusím se okomentovat, co se podařilo a co 
nikoliv: 
1) Oživení přednáškového cyklu: To se, myslím, celkem podařilo. Od podzimu 2015 cyklus připravujeme za 
účasti katedry botaniky Přírodovědecké fakulty UK, což jistě také přispělo k výběru atraktivních přednášek. 
Přesto by mohla být účast i větší, zvláště na některých přednáškách. Vyzývám opakovaně členy, kteří by byli 
ochotni přednést pro ostatní zajímavou přednášku, aby neváhali a nabídli ji (nejlépe e-mailem na adresu 
sekretariátu: sekretariat@botanospol.cz). Stejně tak mohou poslat tip na někoho z kolegů, který měl dobrou 
přednášku třeba v rámci přednáškových cyklů poboček, v muzeích nebo na fakultách. 
2) Větší zapojení Společnosti do oborových grantů: Tak to se zatím nepodařilo. Kopíruji starý text a nechávám 
otevřené do funkčního období dalšího hlavního výboru. Myslím, že by bylo dobré, kdybychom se postupně 
více snažili získat různé oborové granty, tak jak to dělá např. Česká ornitologická společnost. Členy ČBS je 
spousta schopných lidí, kteří by si tím třebas i rádi přivydělali a i Společnost by z toho mohla mít profit. Je 
škoda, když různé granty získávají lidi, kteří k tomu nejsou oborově příslušní. Je jasné, že členové Společnosti 
i sekretariát jsou vytíženi, kdyby se ale získal nějaký dobrý startovní grant se mzdovými prostředky, dala by 
se speciálně na granty najmout do sekretariátu další síla. Možná by se to rozběhlo. Zatím to berte jen jako 
námět, který třebas vyvolá nějakou aktivitu z řad členstva. 
3) Dokončení, alespoň v elektronické formě, tzv. Botanického průvodce po ČR. Po různých peripetiích byla 
nakonec na webu ČBS (https://botanospol.cz) vytvořena elektronická verze shrnující materiály k dosud 
pořádaným floristickým kurzům s interaktivní mapkou. Tato elektronická verze může jako takový průvodce 
alespoň částečně posloužit. Bude nadále doplňována a vylepšována. 
4) Vyhlášení Ceny Josefa Holuba za nejlepší publikaci mladých autorů v časopisech vydávaných ČBS 
(Preslia, Zprávy ČBS a Bryonora): První čtyři ročníky se, myslím, osvědčily a věřím, že bude i nadále z čeho 
vybírat a mladí členové budou stále publikovat kvalitní články.  

V uplynulých letech byly vylepšeny webové stránky Společnosti. Děkuji všem, kteří se na tom podíleli, 
a vyzývám členy, aby neváhali přijít s návrhy na další vylepšení (a i s jinými nápady).  

Rád bych poděkoval všem členům končícího hlavního výboru za práci pro Společnost, rovněž 
sekretariátu, jmenovitě Romaně Štěpánkové, Hance Maškové a Michalu Štefánkovi, dále šéfredaktorům, 
výkonným redaktorům a členům redakčních rad všech tří spolkových časopisů, organizátorům tradičně 
vydařených floristických kurzů (včetně skvělého letošního v západočeských Plasích), předsedům a členům 
výborů poboček a pracovních skupin a všem členům Společnosti za jejich aktivity ve prospěch krásného oboru 
jménem botanika. Přeji výboru, který vzejde z nadcházejících voleb, příjemnou a úspěšnou práci.  

Na závěr bych Vás rád pozval na podzimní cyklus přednášek a na tradiční podzimní konferenci. A 
taky nezapomeňte na volby. 

Přeji Vám pěkný zbytek sezóny. 
 
        Karel Prach 
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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 2019 
 
 

4.11. J. PYŠKOVÁ: Zadržování vody – zahrady i veřejný prostor  
 
11.11. J. ŠTĚRBOVÁ: Zajímavosti z ochrany přírody jižních Čech 
 
18.11. M. DUCHÁČEK, P. KÚR &  P. KOCIÁN: Rostlinní migranti na dálnicích 

a silnicích 
 
25.11. L. KUNTE: Namibie pohledem botanika 
 
9.12. K. PRACH: Sukcese vegetace v celosvětovém měřítku 
 

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 
 
 

Východočeská pobočka České botanické společnosti 
 
Východočeská pobočka ČBS vás zve na následující akce: 

 

21. 9.  10:00 Dendrologická exkurze do arboreta 
Bukovina, vedoucí exkurze Ing. Zdeněk Blahník. Hrubá Skála, 
vlaková zastávka, N 50°33'01,3", E 15°12'47,8" 
 
8. 11.  16:00 Shrnutí botanické sezóny 2019 
ve východních Čechách 
Prezentace významných nálezů, botanických akcí a určování 
herbářových položek. Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta 
UHK 

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

Vás na podzim 2019  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 (výjime čně, pokud probíhají 

v rámci cyklu Life Sciences Seminar Series, také v posluchárn ě 132 pavilonu A11)  
 

26. 9. 2019 Petr Bureš: K čemu jsou dobré holokinetické chromosomy? – Od 
tolerance k UV-zá ření ke kolonizaci souše rostlinami a živo čichy p řed 
půl miliardou let. (Ve řejná profesorská p řednáška) 

3. 10. 2019 Zuzana Münzbergová: Potenciál rostlin p řizpůsobit se m ěnícím se 
klimatickým podmínkám pohledem popula čního biologa. 

10. 10. 2019 Vojtěch Novotný: Why are there so many species in tropic al 
rainforests? (Posluchárna 132 v pavilonu A11) 

17. 10. 2019 Tomáš Vrška: Jak se vypo řádáme s odumíráním spole čenstev 
největších rostlin v Evrop ě? – Aneb lesnictví a lesníci na historicky 
nejtěžší křižovatce. 

24. 10. 2019 Jan Role ček et al.: Floristické dožínky – p řijďte se pod ělit o své 
floristické nálezy a  zhodnotit vegeta ční sezónu 2019. 

31. 10. 2019 Michael Bruford: Conserving genomic diversity in a changing World. 
(Posluchárna 132 v pavilonu A11) 

7. 11. 2019    Luisa Conti: Iceplant impact on Mediterranean coast al dunes, 
passenger or driver species?  

14. 11. 2019 Milan Chytrý, Ji ří Danihelka, Vít Grulich, Katka Šumberová, Vladimír  
Řehořek & Luboš Tichý: Seminá ř k nedožitým 90. narozeninám prof. 
Jiřího Vicherka. 

21. 11. 2019 Kristýna Veselá: Nukleotypový efekt u rostlin – opt imalizace metod 
studia. Patrícia Singh: Sukcese minerotrofních raše liniš ť a její vztah 
k dostupnosti živin. (Referáty o dizerta čních pracích) 

28. 11. 2019 Felícia Fischer: What is Amazonia. 

5. 12. 2019 Ester Lajkepová: Hybridizace a hybridogenní speciac e v rodu 
Cirsium. (Referát o dizerta ční práci). Jana Maternová: Srovnávací 
studie pom ěru ko řen:prýt u semená čků. (Referát o diplomové práci) 

12. 12. 2019 Reminiscence zahrani ční botanické exkurze do Makedonie. 
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Exkurze – bližší informace sledujte na facebooku/we bu ČBS a webu ÚBZ MU 

 

28. 9. 2019 Dan Dvo řák: Z Rojetína p řes Rojetínský hadec údolím Libochovky do Řikonína. 
Botanicko-mykologická exkurze. Spojení - vlakem 8:0 9 z Krpole do Řikonína, odtud 
přípoj bus do Rojetína. Vlakem zp ět, jede 15:19 a 17:19 z Řikonína. 

19. 10. 2019 Jakub T ěšitel: Čertoryje tak, jak je v ětšinou neznáme. Sraz v Malé Vrbce v 9:40, 
odjezd z Malé Vrbky zp ět v 16:23. Možný spole čný odjezd autem z Kampusu. 

 
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 
 

Program Moravskoslezské pobočky 2019 

Moravskoslezská pobočka České botanické společnosti 
Zámecká 3, 757 01 Valašské Meziříčí 
E-mail: mspobocka.cbs@gmail.com 

Internet: www.ms-cbs.cz 
 
 
21. září 2019 (So) 
Mykologická exkurze v Oderských vrších 
Sraz v 10 hod. na parkovišti u žel. st. Klokočov (GPS 49.7377461N, 17.7689561E). Navštívíme PP Na Čermence a 
protilehlé svahy okolo bývalého břidlicového lomu. Dále se přesuneme auty asi 3 km k PP Vrásový soubor v 
Klokočůvku a ke Spálovské jeskyni. K nejzajímavějším druhům v minulosti nalezených na těchto lokalitách patří Bertia 
moriformis, Cantharellus friesii, Inonotus cuticularis, Lentinellus castoreus, Mycena crocata a Ossicaulis lignatilis. 
Tato oblast Oderských vrchů je málo prozkoumaná, takže lze očekávat zajímavé nálezy.  
Vedoucí exkurze: Jiří Lederer 
 
5. říjen 2019 (So)  
Bryologická exkurze na Starojický kopec 
Sraz v 10 hod. na parkovišti Starý Jičín (GPS 49.5781092N, 17.9686800E). Trasa povede po žluté turistické značce na 
zříceninu hradu. Prozkoumáme zalesněné svahy a areál zříceniny. Jedná se převážně o bazický podklad (vápnité 
slepence a pískovce).  
Vedoucí exkurze: Svatava Kubešová a Jana Tkáčiková 
 
7. prosinec 2019 (So) 
Setkání nad herbářovými položkami a zhodnocení botanické sezóny 2019 
Sejdeme se ve 13 hod. ve Vlastivědném muzeu v Olomouci (GPS 49.5964408N, 17.2570300E).  
13 až 16:00 Prezentace zajímavých nálezů mechorostů i cévnatých rostlin a určování herbářových položek 
16 až 17:00 Přednáška Botanika na konci světa, aneb krátký exkurz do flóry Patagonie  
Přednáší: Michal Hroneš 
 

Členové pobočky i hosté jsou srdečně vítáni!  
 
 

Jana Tkáčiková       Zbyněk Hradílek 
předsedkyně       místopředseda 
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Podzim 2019 se už blíží a spolu s ním 

botanické exkurze PřF JU a jihočeské pobočky ČBS 

Za ostružiníkem drobnokvětým (Rubus capricollensis) k Jindřichovu Hradci  
sobota 28.9. – Odjezd vlakem z Českých Budějovic v 8:07 směr Jindřichův Hradec, zde přestup na 

úzkokolejku v 9:25 do zastávky Jindřiš zastávka. Odjezd zpět dle nálady z Blažejova v 16:09 nebo 
z Jindřichova Hradce v 16:43 (příjezd do Českých Budějovic 17:47). Svačinu a terénní obuv 
s sebou. Vedou Martin a Petr Lepší. 
Exkurze je pořádána ve spolupráci s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích. 

Česko-hornorakouským pohraničím od Heršláku k Větší Vltavici 
sobota 5.10. – Odjezd vlakem z Českých Budějovic v 8:08 do vlakové zastávky Horní Dvořiště (sraz bude 

až tam). Půjdeme nivou Hajského potoka po obou stranách státní hranice (občanku nebo pas s 
sebou), kde roste např. Colchicum autumnale, Pedicularis sylvatica, Pilosella lactucella a Salix 
rosmarinifolia, zajímat nás budou i mechorosty. Zpátky údolím Větší Vltavice.  Návrat vlakem z 
Herbertova v 16:40 nebo podle nálady a počasí až v 18:40 (příjezd do ČB v 17:51 nebo 19:58). 
Vedou Jana Janáková a Jitka Štěrbová. 

Exkurze je pořádána ve spolupráci s AOPK ČR.  

Prameniště Blanice 
sobota 12.10. – Sraz na zastávce Spálenec v 9:04 po příjezdu vlaku od Číčenic (odjezd z Číčenic 7:39, z 

Českých Budějovic do Číčenic rychlíkem Otava v 7:12; do Číčenic jsou dopravcem České Dráhy, 
z Číčenic GW Train). Kdo nechce jet vlakem, může se přihlásit na mail stech@prf.jcu.cz. 
(deadline 11.10., 18:00) a pokud se vejde, může jet s námi autem. Vede Milan Štech a kol. 

Pramenná oblast Horní Malše 
sobota 19.10. – Sraz účastníků v 9 hodin u tvrze v obci Tichá (JV od Dolního Dvořiště), okružní exkurze 

lesy a loukami na Janovu Ves, Mikolský vrch. Na exkurzi je třeba se dopravit svépomocí autem. 
Případně je možné se přihlásit (kapacitně omezeno) e-mailem libor.ekrt@gmail.com do 
18.10.,18:00 hod. a dopravit se do Tiché s vedoucím exkurze. Vede: Libor Ekrt. 

Kolem Jílovic 
sobota 2.11. – Odjezd vlakem v 8:09 z Českých Budějovic do stanice Jílovice. Pravděpodobný návrat vlakem 

v 15:23 nebo 17:23. Buřty a lupu s sebou. Vede Jan Šuspa Lepš. 

Botanicko-geologicko-historická exkurze z Lišova do Borku  
sobota 9.11. – Odjezd v 8:50 autobusem z autobusového nádraží do Lišova (stanoviště č. 26), návrat z Borku 

městskou dopravou. 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  
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Západočeská pobočka České botanické společnosti 
Tylova 22, Plzeň, 301 25 Plzeň 

 
S blížícím se podzimem roku 2019 vás srdečně zveme 

 na následující akce: 
 

Úterý 22. 10. 2019: Šumavské lesy již nehoří, aneb dlouhodobá dynamika disturbancí horských lesů 
z různých pohledů. / přednášející: doc. RNDr. Petr Kuneš, PhD., Univerzita Karlova v Praze.  
...Nové vědecké výzkumy podložené pylovými analýzami pomáhají odhalit příčiny, proč jsou nyní smrkové 
lesy na Šumavě tak zranitelné vůči přírodním kalamitám a kůrovci. A jaké jsou vyhlídky do budoucnosti? 
Tyto a další zajímavé poznatky se dozvíte na přednášce doc. P. Kuneše, jehož výzkumný tým se dlouhodobě 
věnuje historickému vývoji lesů na Šumavě.  
Přednáška se koná od 16:30 v přednáškovém sále hlavní budovy Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého 
sady 2. 
 
Středa 13. 11. 2019: Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes – českobavorský přeshraniční projekt 
završí dlouholeté snahy botaniků o vytvoření společného díla. / přednášející: doc. Ing. Milan Štech, 
Ph.D., Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity.  
...Snahy botaniků zpracovat květenu Šumavy bez ohledu na státní hranice se datují od pádu železné opony. 
Iniciátorem celého projektu byl tehdy František Procházka, který přitáhl na Šumavu celou řadu špičkových 
odborníků a vždy snil o propojení dat z české i bavorské strany hranice. Propojení národních databází 
vzniklých během projektů mapování rostlin na české (projekt Pladias) i bavorské (Flora von Bayern) straně 
konečně splní toto dávné přání. Přednáška představí zájemcům hlavní cíle a dílčí části probíhajícího projektu 
i jeho první výsledky. 
Přednáška se koná od 16:30 v přednáškovém sále hlavní budovy Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého 
sady 2. 
 
Středa 4. 12. 2019: Předvánoční sezení nad herbáři. Tradiční zimní setkání nad vámi donesenými 
herbářovými položkami, které se uskuteční v sídle pobočky (Plzeň, Tylova 22) od 16 hod. 
 
                                         Hosté jsou na všech akcích pobočky vítáni. 
 
Jiří Sladký                                                                                                                  Ivona Matějková 
 předseda                                                                                                                           jednatel 
 

 
 
Ohrožené rostliny Ústeckého kraje 
A4, 223 stran, 479 barevných obrázků 
 
Publikace podává ucelený obraz o ohrožených rostlinách Ústeckého kraje. V úvodních 
kapitolách je zpracovaná charakteristika kraje  a vymezení oblasti. Následuje Metodická část 
a Červený seznam ohrožených taxonů Ústeckého kraje. Nejrozsáhlejší kapitola (Speciální 
část) je věnována kriticky a silně ohroženým taxonům v kraji. Celkem je zde zpracováno 358 
rostlinných druhů. U jednotlivých druhů je popsána jejich charakteristika, místa výskytu, 
rozšíření v ČR a podrobněji pak rozšíření v Ústeckém kraji. U všech druhů je mapa se 
současným rozšířením v kraji a naprostá většina je i vyfotografována. Objednávky přijímá 
Muzeum Chomutov, pan Čestmír Ondráček ondracek@muzeumchomutov.cz, cena při 
osobním odběru 350 Kč, poštou 450 Kč. 
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Pozvánka  
 

na Valné shromáždění ČBS 
 

Praha, Albertov 6,  
30. listopadu 2019 od 17 hodin 

 
Program VS: 

1. Zahájení a kontrola zápisu z minulého VS 
2. Zpráva o činnosti ČBS za rok 2018 
3. Zpráva o hospodaření za rok 2018 
4. Zpráva kontrolní komise 
5. Vyhlášení ceny Josefa Holuba mladým autorům za rok 2018 
6. Vyhlášení výsledků voleb do hlavního výboru a kontrolní komise 

na období 2020 – 2024 
7. Různé 

 
 


