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   Informace členům                                      leden 2020 

 

Vážení členové České botanické společnosti, 
 
dostáváte letošní první informace o připravovaných akcích ústředí i poboček ČBS, na které Vás 
srdečně zveme. Děkujeme Vám za spolupráci v roce 2019 a přejeme mnoho zdraví a pracovních 
i osobních úspěchů v roce 2020.  
 
Hodnocením akcí a hospodařením ČBS v roce 2018, částečně i v roce 2019 a projekty pro letošní rok 
se zabývalo Valné shromáždění (dále VS), které se uskutečnilo 30. listopadu 2019 v Praze. Na VS 
byly vyhlášeny výsledky voleb do hlavního výboru a revizní komise na období 2020–2024. Zápis 
z VS najdete na stránkách ČBS zde: https://botanospol.cz/cs/node/59. 
 
Jarní přednáškové cykly budou zahájeny v Brně 20. 2. a v Praze 16. 3. Program přednášek 
naleznete dále. 
 
Floristický kurz  se uskuteční letos ve Znojmě (Jihomoravský kraj) v termínu 5. 7. – 11. 7. 2020. 
Pořádá Jihomoravská pobočka ČBS ve spolupráci s NP Podyjí, organizují P. Dřevojan, L. Reiterová 
a V. Grulich. 
Bližší informace a přihlášky na kurz najdete v březnových informacích členům ČBS a na webové 
stránce https://botanospol.cz. 
 
Na podzim 2020 je plánována konference ČBS na téma „Velkoplošná ochrana a obnova 
biodiverzity “. Přípravný výbor: I. Jongepierová, P. Pešout, R. Hamerský, K. Řehounková, R. Hédl, 
E. Šmerdová a L. Tichý. Konference se uskuteční o víkendu 28. – 29. 11. 2020 v Brně.  
Přihláška příspěvku na konferenci včetně podrobnějšího členění programových bloků bude součástí 
březnových informací členům. 
 
Spolu s Informacemi dostáváte složenku na zaplacení členských příspěvků a předplatného na rok 
2020 (členové, kteří na rok 2020 mají zaplaceno, složenku neobdrží). Na složence najdete všechny 
potřebné údaje k platbě převodem. V roce 2020 zůstává výše poplatků stejná jako v roce 2019: roční 
členský příspěvek včetně odběru časopisu Preslia (čtyři čísla) 700 Kč, při odběru časopisu Zprávy 
ČBS (dvě řádná čísla) 540 Kč a s odběrem časopisu Bryonora (dvě čísla) 550 Kč. Maximální roční 
příspěvek při odběru všech tří periodik je 990 Kč. Děkujeme všem členům, kteří v loňském roce 
uhradili příspěvky bez prodlení. Členové, kteří příspěvky za rok 2019 ještě nezaplatili, mají tak 
možnost učinit i nyní, částka na jejich složence je o dlužnou částku navýšena. Veškeré dotazy 
ohledně výše vašeho členského konta, úhrady členských příspěvků a předplatného časopisů zasílejte 
e-mailem na sekretariat@botanospol.cz, nebo poštou na adresu sekretariátu ČBS, Benátská 2, 128 01 
Praha 2, tel. 221 951 664.  
 
S pozdravem 
 
Michal Štefánek a Romana Štěpánková 
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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 – jaro 2020 
 
 

16. 3.  Z. KAPLAN: Nový Klíč ke květeně ČR 
 
23. 3.  V. ŽÍLA : Putování Transsibiřskou magistrálou z Moskvy až 

do Vladivostoku 
 
6. 4.  P. ŠIMEK : Metody a nástroje krajinářské architektury 
 
20. 4.  M. STRAKOVÁ : Technologie zakládání druhově pestrých porostů 

v praxi, složení směsí v závislosti na dostupnosti požadovaných 
rostlinných druhů 

 
27. 4.  L. KOBRLOVÁ: Problematika polyploidního komplexu 

Symphytum tuberosum v Evropě 
 

 
 
 

Všechny přednášky se konají v Krajinově posluchárně Katedry botaniky PřF UK, 
Benátská 2, Praha 2 od 17 hodin. 

 

Hosté vítáni! 

 

prof. RNDr. Karel Prach, CSc. 
 předseda ČBS 
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Jihomoravská pobo čka České botanické spole čnosti a Ústav botaniky a zoologie P řF 

MU v Brn ě  
 

Vás na ja ře 2020 zvou na 
 

Botanické p řednášky, seminá ře a exkurze 
 

Přednášky a seminá ře začínají ve čtvrtek  v 16.00 hodin  v bohunickém kampusu 
Přírodov ědecké fakulty MU, v posluchárn ě 114 pavilonu A11 

 

26. 3. 2020    Petr Pyšek: Plant invasions in the current world: a  global 
perspective. (Life Science Seminar Series – v poslu chárn ě 132 
v pavilonu A11) 

2. 4. 2020 Petr Koutecký: Vodnické radosti i strasti: studium evoluce vodních 
rostlin na p říkladu lakušník ů. 

9. 4. 2020 Petr Wolf: Antropocén v Beskydech.  

16. 4. 2020 Na čem pracují naši studenti: Jan Dohnal, Martin Haráse k, Zuzana 
Hůlková.  

23. 4. 2020 Na čem pracují naši studenti: Jan Kopecký, Eliška Kundr atová. 

30. 4. 2020 Bohumil Mandák: Genomy merlík ů ve víru evoluce. 

7. 5. 2020 Referáty k zahrani ční botanické exkurzi. 

14. 5. 2020 Referáty k zahrani ční botanické exkurzi. 

  
Exkurze bývají zpravidla o sobotách ; podrobn ější informace k nim lze nalézt na webu 

pobo čky 
 

11. 4. 2020 Karel Fajmon: Putování za violkou bílou. 

1–2. 5. 2020 Helena Prokešová: Dvoudenní exkurze za kv ětenou Pavlovských 
vrch ů v Podp ěrových stopách.* 

15. 5. 2020 Libor Ambrozek: Čejčské a Čejkovické Špidláky: stepní ostr ůvky 
v jihomoravské krajin ě 

  
Přednášky organizované ve dnech 20. 2., 27. 2., 5. 3. , 13. 3. a 19. 3., jejichž detaily 
nebyly k dispozici p ři přípravě lednových informa čních materiál ů ČBS, najdete na 
webu ÚBZ: http://botzool.sci.muni.cz/ , facebooku a webu Jihomoravské pobo čky: 

http://www.sci.muni.cz/jm-cbs/prednasky.php , kde budou k nalezení i p řípadné jiné 
aktuality či programové zm ěny. 

 
*Na dvoudenní exkurzi na Pálavu je t řeba se dop ředu p řihlásit, proto prosím sledujte 

bližší informace na facebooku ČBS a webu ÚBZ MU 
 

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 
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Plán činnosti Východočeské pobočky ČBS na rok 2020 

 
 
 
28. 2.  Výroční členská schůze Východočeské pobočky ČBS 

Přednáška „Tádžikistán – přechod Fanských hor“.  
Přednáší Mgr. Ivo Králíček, Ph. D. z PřF UHK v Hradci Králové. 
Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta UHK, 16 hodin. 

 
4. 4. Lichenologická exkurze do PR Třebovské stěny 

Vedoucí exkurze RNDr. Josef P. Halda, Ph. D. z PřF UHK. 
Ostrov, odbočka ze silnice č. 315 na červenou Jiráskovu stezku, N 49°55'48.69", E 
16°31'01.96", 10 hodin. 

 
23. 5.  Botanická exkurze do Stárkovských bučin 

Vedoucí exkurze Mgr. Jaroslav Jirásek z Hronova. 
Stárkov, náměstí, N 50°32'01,2", E 16°09'28,6", 10 hodin.  

 
6. 6.  Botanická exkurze do Olešnice u Častolovic ve spolupráci s Botanickou sekcí, 

NATURA Hlinné. 
Vedoucí exkurze Mgr. Jan Doležal z MGOH v Rychnově nad Kněžnou. 
Čestice, železniční stanice, N 50°07'49,4", E 16°08'51,9", 9:40 hodin. Parkování aut u 
Čestické hospody. 

 
11. – 14. 6.  Floristický minikurz v Olešnici v Orlických horách ve spolupráci s AOPK ČR, 

Správou CHKO Orlické hory v Rychnově nad Kněžnou. 
Ubytování v Horské chatě Juráška, čp. 206, Olešnice v Orlických horách, N 
50°22'23", E 16°20'10"; cena ubytování v budově 345 Kč, v chatkách 315 Kč. 
Polopenze 150 Kč. 
Pouze přihlášeným zájemcům do 30. 3. 2020 budou zaslány podrobnější informace.  

 
19. 9.  Dendrologická exkurze do zámeckého parku v Chlumci nad Cidlinou 

Vedoucí exkurze Ing. Zdeněk Blahník. 
Chlumec nad Cidlinou, parkoviště u zámku, N 50°09'31,9", E 15°26'53,6", 10 hodin.  

 
6. 11.  Shrnutí botanické sezóny 2020 ve východních Čechách 

Prezentace významných nálezů, botanických akcí a určování herbářových položek.  
Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta UHK, 16 hodin. 
 
 

Zájemci nechť kontaktují vedení pobočky. Těšíme se na Váš zájem a bohatou 
účast. Aktuální informace naleznete na internetových stránkách pobočky 

(http://www.jjh.cz/vpcbs/). 
 
 

Josef Kučera       RNDr. Věra Samková, Ph. D. 
předseda VČ pobočky ČBS     jednatel VČ pobočky ČBS 
e-mail: vspobcbs@gmail.com    e-mail: v.samkova@muzeumhk.cz 
 



5 
 

 
 

Program Moravskoslezské pobočky ČBS 2020 
 

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

Internet: www.ms-cbs.cz 
 
 
22. únor 2020 (So) 
Výroční setkání Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti  
Z důvodu rekonstrukce zámku Kinských se sejdeme v zámku Lešná u Valašského Meziříčí (GPS: 
49.5930044N, 17.2536647E). Začátek v 10 hod. Budova je otevřená od 9 hod. Podrobný program setkání 
bude rozeslán. 
 
14. březen 2020 (So) 
Determinační setkání – rod kostřava (Festuca) 
Sejdeme se ve Vlastivědném muzeu v Olomouci (GPS 49.5964408N, 17.2570300E). Začátek v 10 hod. 
Lektor: P. Šmarda (MU Brno). 
 
25. duben 2020 (So) 
Bryologická vycházka do PR Smrdutá v Hostýnských vrších 
Sraz v 9:30 hod. na místě „U Prašivýho buku“ (GPS 49.3679722N, 17.7443056E), zde je možnost odstavit 
auta. Nebo příjezd autobusem z Bystřice p. H. – zastávka Valašky (Na Valaškách). Trasa povede: od 
Prašivýho buku – kolem PP Bludný a vodopádů Bystřičky do PR Smrdutá – přes Ostrý Grúň zpět k 
Prašivýmu buku. Uvidíme suťový les s množstvím tlejícího dřeva a vlhkých pískovcových skal, bohatými na 
mechorosty. Z území je historicky uváděný Cystopteris sudetica (ten ale neuvidíme), Corydalis intermedia (tu 
bychom mohli vidět), z mechorostů pak Buxbaumia viridis, Alleniella complanata, Seligeria donniana, 
Syzygiella autumnalis a desítky dalších druhů. 
Vedoucí exkurze: Z. Hradílek.  
 
2. květen 2020 (So) 
Exkurze do Lánského luhu u Skorošic 
Jedna z nejlepších ukázek dubohabřin ve Slezské nížině, s přechody do lužního lesa a bohatou populací 
kýchavice Lobelovy. Délka exkurze do 5 km. Sraz v 9:30 u zastávky autobusu Skorošice-Sedmlánů 
(GPS 50.3294275N, 17.0687433E). Zájemci o dopravu autem z Jeseníku nechť se přihlásí organizátorům.  
Vedoucí exkurze: R. Hédl a V. Taraška. 
Exkurze proběhne ve spolupráci s Vlastivědným muzeem Jesenicka.   
 
9. květen 2020 (So) 
Ochranářsko-bryologicko-lichenologická exkurze na východní svahy Mokrého hřbetu v pohoří 
Králického Sněžníku 
Sraz účastníků v 9 hod. ve Stříbrnicích u kostela (GPS 50.1787169N, 16.9038819E), odtud pojedeme 
vlastními auty po lesních cestách. Je třeba se přihlásit předem kvůli vyřízení povolenek k vjezdu (vlastní auto 
není podmínkou, na místo srazu se lze dopravit autobusem ze Starého Města). V případě nepříznivého počasí 
se exkurze ruší, což bude přihlášeným zájemcům oznámeno (přihlášky posílejte do 25. 4. 2020 na adresy: 
magda.zmrhalova@gmail.com, josef.halda@uhk.cz) 
Vedoucí exkurze: M. Zmrhalová, J. P. Halda, R. Nožířová 
Exkurzi spolu s pobočkou organizuje Vlastivědné muzeum v Šumperku a Univerzita Hradec Králové ve 
spolupráci s AOPK ČR, Správou CHKO Jeseníky u příležitosti 30. výročí vyhlášení NPR Králický Sněžník. 
 
23. květen 2020 (So) 
Exkurze do Tršické pahorkatiny v okolí Velkého Újezda 
Exkurze povede z Mariánského údolí okrajem Vojenského újezdu Libavá do Velkého Újezda. Podrobnosti 
budou zveřejněny v první letošní rozesílce pro členy MS pobočky ČBS a na webových stránkách pobočky. 
Vedoucí exkurze: M. Dančák a M. Hroneš 
Exkurze proběhne ve spolupráci s katedrou botaniky PřF UP v Olomouci. 
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6. až 7. červen 2020 (So-Ne) 
Exkurze za krásami úpatí Králického Sněžníku a Vrbenských rozsoch  
Dvoudenní exkurze naváže na průzkumy provedené v rámci floristického minikurzu z roku 2019 v krásné a 
cenné oblasti, kdy se z časových důvodů zdaleka nepodařilo využít potenciálu všech tras. Sraz v 8:00 hod. v 
místě ubytování (bude upřesněno). Zájemcům velmi doporučujeme přijet již v pátek večer, případně 
pomůžeme s dopravou od nádraží ve Starém Městě pod Sněžníkem. Bydlení pro předem přihlášené 
zarezervujeme hromadně. Přihlášky kvůli ubytování prosíme do 25. 5. 2020 e-mailem, výrazně nám 
pomůžete, pokud se přihlásíte dříve. Později přihlášeným nejsme schopni přislíbit společné ubytování a 
stravu. Vedoucí exkurze: M. Mokrejš (mmokrejs@fold.natur.cuni.cz) a spol. 
 
12. až 14. červen 2020 (Pá-Ne) 
Floristický minikurz Záb řeh 2020 
Podrobné informace a přihláška budou zveřejněny v březnových informacích. Organizují: M. Hroneš a M. 
Dančák. 
 
25. červenec 2020 (So) 
Exkurze na louky Filena u Záhlinických rybníků 
Sraz v 9 hod. u JZ okraje obce Záhlinice, okres Kroměříž, na přístupové cestě k rybníkům (malé parkoviště, 
GPS 49.2877942N, 17.4830181E). Navštívíme prostor mezi Kurovickým potokem a břehy rybníků, kde se 
nachází mezofilní až mokřadní louky (Allium angulosum a Senecio sarracenicus), vodnatá i zazemněná slepá 
ramena (Butomus umbellatus, Lathyrus palustris, Ranunculus lingua), odvodňovací kanál, podmáčená olšina s 
jezírky (Carex elongata, Hottonia palustris) a dubohabřina na hrúdu (Equisetum pratense). Vedoucí: P. 
Batoušek. 
 
22. srpen 2020 (So) 
Exkurze do lomu Kukačka u Bílé Vody (ve spolupráci s Vlastivědným muzeem Jesenicka) 

Opuštěný dolomitový lom na nejsevernějším konci působnosti pobočky. Zajímavá a dosud ne zcela 
prozkoumaná vápnomilná květena. Dosud nalezeny např. hořec brvitý, h. křížatý, hořeček nahořklý nebo 
ostřice plstnatá. Délka exkurze asi 5 km. Sraz v 10 hod. na parkovišti před psychiatrickou léčebnou v Bílé 
Vodě (bývalý zámek) – GPS 50.4401947N, 16.8943942E. V případě zájmu a času návštěva blízkého města 
Zlotého Stoku s hornickou minulostí. Zájemci o dopravu autem z Jeseníku nechť se přihlásí organizátorům.  
Vedoucí exkurze: V. Taraška a R. Hédl. 
 
5. září 2020 (So) nebo 19. září 2020 (So)* 
Mykologická exkurze do Poodří 
Sraz v 9 hod. před železniční stanicí Studénka (GPS 49.7070556N, 18.0667778E). Trasa povede okolo 
rybníka Kotvice přes lesopark u zámku Nová Horka a dále k hrázím Bartošovických rybníků. V oblasti jsou 
známé výskyty vzácných hřibů (Butyriboletus regius, B. fuscoroseus, Hemileccinum impolitum), 
holubinkotvarých (Hericium erinaceus, Russula luteotacta, R. pseudointegra) a chorošovitých s. l. (Grifola 
frondosa, Polyporus umbellatus, Inonotus dryadeus, Ganoderma resinaceum, G. lucidum, Perennioporia 
fraxinea) a dalších. V tomto termínu by mohly být viděny ještě v dobrém stavu některé vodní a mokřadní 
rostliny (Salvinia natans, Trapa natans). Termín bude upřesněn podle aktuálního růstu hub. 
Vedoucí exkurze: J. Lederer. 
 
12. září 2020 (So) 
Bryologická exkurze do údolí potoka Trubiska 
Sraz v 10 hod. na parkovišti u čerpací stanice Papoil Valašská Polanka (GPS 49.2495919N, 18.0007211E). 
Trasa povede po zelené turistické značce do údolí potoka Trubiska. Prozkoumáme břehy několika rybníků, 
pěnovcové prameniště a podmáčené louky v PP Trubiska a břehové porosty podél stejnojmenného potoka.  
Vedoucí exkurze: S. Kubešová a J. Tkáčiková. 
 
* Termín předběžný – sledujte webové stránky pobočky! 
 

Moravskoslezská pobočka ČBS zve všechny zájemce na letošní akce. 
Členové pobočky i hosté jsou srdečně vítáni! 

 
Jana Tkáčiková        Zbyněk Hradílek 
předsedkyně        místopředseda 
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Pracovní skupina pro studium makrofyt vod a mokřadů při České 
botanické společnosti 

Milé kolegyně a kolegové, 

V letošním roce vás zveme na tuto akci: 
18. – 21. 6. se uskuteční hydrobotanická exkurze na mokřady v oblasti Třebíčska a Velkomeziříčska 
na rozhraní Moravského podhůří Vysočiny a Českomoravské vrchoviny. Místo pobytu a noclehů 
ještě není vybráno, bližší informace zveřejníme v březnových Informacích členům. 
 

Těšíme se na setkání s vámi  
 

Vlastik Rybka       Pavel Lustyk 
Sládkova 9, 170 00 Praha 7     Mor. Lačnov 287, 568 02 Svitavy  
T: 732 421 284      T: 776 386 210 
e-mail vlastik.rybka@botanicka.cz    e-mail pavel-lustyk@seznam.cz 
 
 

Pracovní skupina pro ochranu přírody při ČBS 
 

Patronáty se rozšiřují do dalších krajů  
aneb zapojování oddílů do praktické ochrany 

 
Díky spolupráci pracovní skupiny Ochrana přírody a Skautského institutu se daří zapojovat 

nejen skautské oddíly do praktické ochrany přírody. Aktuálně jich je zapojeno více než 20, v roce 
2020 by měl jejich počet překročit čtyřicítku.  

Oddíly přebírají nad vybranou lokalitou patronát a s pomocí svého průvodce (často z řad 
ČBS) na lokalitu minimálně dvakrát ročně vyrážejí. Věnují se monitoringu, zásahům na podporu 
konkrétních druhů či biotopu (stavba hadníků, vyřezávání, ořezávání hlavových vrb, čištění tůní 
a mnoho dalšího...), dokumentují stav lokalit.  

Nově se Patronáty budou rozšiřovat do krajů Jihočeského, Plzeňského, Libereckého 
a Jihomoravského.  

 Pokud byste uvažovali o vlastním zapojení v roli průvodce, neváhejte se přihlásit, více 
informací na https://www.skautskyinstitut.cz/patronaty/. Úkolem průvodce je se sejít s oddílem 
na schůzce, seznámit jej s přírodovědnými hodnotami území i smyslem a způsobem péče, nastavit 
způsob monitoringu a alespoň 2x vyrazit s oddílem na lokalitu v průběhu následujícího roku. 

Může to být vhodná brigáda pro studenty přírodovědných oborů, ale spolupráci s oddíly si 
pochvalují i zkušení ochranáři. Průvodcovství je honorováno.  
 
 

27. Jarní bryologicko-lichenologické setkání 
 
Jarní setkání bryologicko-lichenologické sekce proběhne ve dnech 2.– 5. dubna 2020 v Bílých 
Karpatech. Místo ubytování bude Rekreační středisko KORD ve Starém Hrozenkově. Další 
informace budou na webových stránkách Sekce a rozeslány hromadným e-mailem. Přihlášky 
zasílejte do 15. března 2020 e-mailem na svata.kubesova@gmail.com. 
 

Svatava Kubešová 
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Knihovna České botanické společnosti 

 
Knižní novinky za rok 2019 

 
V průběhu loňského roku 2019 přibylo do knihovního fondu ČBS celkem 193 knihovních jednotek, 
z toho 21 knih. Výběr z nich naleznete níže. Všechny nové tituly naleznete v knihovním katalogu na 
stránkách https://katalog.botanospol.cz/, který je nadále retrospektivně doplňován. 
 
 

 
HOLEC, Jan et al. Metodika pro práci s přírodovědeckým typovým 
materiálem. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2015. 128 stran. ISBN 
978-80-7036-465-9.  
 
Publikace se věnuje typům a jiným vzácným sbírkovým exemplářům. V 
úvodních kapitolách autoři seznamují čtenáře s nezbytnou terminologií a 
příslušnými nomenklatorickými pravidly, dále pak představují praktické 
návody pro oblast sbírkové správy (preparace, konzervace a uchovávání 
přírodnin) a pro práci se sbírkovým materiálem (např. při jeho studiu).  
 

odkaz do knihovního katalogu: https://katalog.botanospol.cz/Record/BOTANOSPOL.416 
 
 

ČÍŽKOVÁ, Hana, VLASÁKOVÁ, Libuše, a KVĚT, Jan (eds) Mokřady: 
ekologie, ochrana a udržitelné využívání. Vydání první. České Budějovice: 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017. 631 stran. Natura. ISBN 
978-80-7394-658-6.  
 
Jak název napovídá, kniha se zabývá mokřady. Překvapí šíří, v jaké je téma 
pojato. Věnuje se mokřadům přímořským i vnitrozemským, podává ucelené 
informace o všech jejich typech, rozšíření, ekologii, využití, obnově, 
ekosystémových službách, ale i zdravotních rizicích, nebo zákonné ochraně v 
legislativě ČR a EU.  
 

odkaz do knihovního katalogu: https://katalog.botanospol.cz/Record/BOTANOSPOL.403  
 
 

 
HOLUBEC, Vojtěch a HORÁK, David. The Tian Shan and its flowers. Praha: 
Vojtěch Holubec, 2018. 404 stran. ISBN 978-80-270-3617-2. 
 
Kniha seznamuje čtenáře - amatérské i profesionální botaniky, skalničkáře, 
milovníky rostlin a hor a přírody vůbec se 621 druhy rostlin Ťan-Šanu. 
Nechybí úvodní kapitoly o historii botanického výzkumu, orografii, geologii, 
klimatu a vegetaci těchto “Nebeských hor”. Hlavní částí knihy je rozsáhlý 
obrazový atlas (cca 900 obrázků) uspořádaný podle botanického systému. 
Vedle fotografie je zde uveden stručný popis každého druhu, informace o 
rozšíření a ekologii, jakož i doporučení pro pěstitele.  
 

odkaz do knihovního katalogu: https://katalog.botanospol.cz/Record/BOTANOSPOL.408  
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SCHLÜSSLMAYR, Gerhard. Die Moose des Dachsteingebirges. Linz: Land 
Oberösterreich, Biologiezentrum des Oberösterreichischen Landesmuseums, 
2019. 737 stran. Stapfia, 108 (2019), ISSN 0252-192X 
 
Obsáhlá publikace věnovaná bryoflóře Dachsteinu, horského masivu v 
Severních vápencových Alpách (Rakousko). Úvodní kapitoly shrnují 
klimatické a další charakteristiky zájmového území, jsou zde také popsána 
obvyklá stanoviště mechorostů. Hlavní část knihy pak tvoří atlas 620 druhů, je 
bohatě ilustrován perokresbami, pro každý druh je zde také mapka rozšíření, 
souřadnice lokalit, kde byl druh recentně zaznamenán a stručné informace o 

ekologii. Dále je zde kapitola věnovaná společenstvům mechorostů a bryologickým exkurzím ve 
studované oblasti. 
 
odkaz do knihovního katalogu: https://katalog.botanospol.cz/Record/BOTANOSPOL.8  
 
 

ONDRÁČEK, Čestmír, ed. Ohrožené rostliny Ústeckého kraje. Červený 
seznam květeny Ústeckého kraje a komentáře k vybraným taxonům. Ústí nad 
Labem: Ústecký kraj, 2019. 223 stran. ISBN 978-80-88140-24-5. 
 
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. 
 
odkaz do knihovního katalogu: https://katalog.botanospol.cz/Record/BOTANOSPOL.1385  
 
 

KAPLAN, Zdeněk et al. Klíč ke květeně České republiky. Druhé, 
aktualizované a zcela přepracované vydání. Praha: Academia, 2019. 1168 
stran. ISBN 978-80-200-2660-6.  
 
V novém vydání Klíče ke květeně České republiky je zpracováno celkem více 
než 3 700 druhů a poddruhů cévnatých rostlin naší flóry. Určování usnadní 
perokresby a stručný text s popisy rostlin a údaji o jejich rozšíření, 
nejčastějších stanovištích a době květu. Klíč je určen všem zájemcům o 
určování rostlin, zejména botanikům, studentům, učitelům a ochranářům. 
 
odkaz do knihovního katalogu: 
https://katalog.botanospol.cz/Record/BOTANOSPOL.1386  

 
 

       Mgr. Hana Mašková, knihovnice 
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Brigáda 
 

Přidejte se k údržbě lokality koniklece jarního - PP Kozí vršek 
 
Ne všichni členové ČBS vědí, že jsme jako Společnost již od 20. let minulého století majiteli 
pozemku, na kterém rostla do nedávna jedna z posledních populací koniklece jarního (Pulsatilla 
vernalis) u nás. Před uschnutím posledních tří jedinců v důsledku suchých jar se podařilo odebrat 
semínka a napěstovat poměrně značné množství potomků. Dva pokusy o reintrodukci však nebyly 
úspěšné, opět zřejmě vinou sucha a také sukcesních změn na lokalitě. Lokalitu je třeba před dalšími 
výsadbami potomstva zásadním způsobem prosvětlit, hlavně snížit množství opadu a transpiraci 
především vzrostlými duby. Proto bych vás rád pozval na brigádu, která se na lokalitě (49.1568N, 
14.7238E) uskuteční ve dnech 15. a 16. února t.r. Každý je vítán, byť by přijel i jen na chvíli. 
Z Prahy se lze na místo dostat vlakem v 9:31 z hlavního nádraží, s přestupem ve Veselí n. Luž., 
s příjezdem do Vlkova v 11:48. Kvůli zajištění noclehu bych potřeboval vědět, kdo se chce zúčastnit, 
takže se mi, prosím, nahlaste (prach@prf.jcu.cz). Nocleh je zamluven na terénní stanici pražské 
Přírodovědecké fakulty na blízké Rudě (vlastní spací pytle nutné). Účastníkům bude proplacené na 
místě jízdné a kompenzace ceny benzínu při použití auta. Rovněž nocleh bude placen. 
 
S pozdravem 

Karel Prach 
 
 

Zápis ze 101. valného shromáždění ČBS ze dne 30. 11. 2019 
 

1. Zahájení a kontrola zápisu z minulé schůze 
VS zahájil a řídil předseda ČBS K. Prach. K zápisu z minulého VS nedošly žádné 
připomínky, zápis byl schválen bez připomínek. 

2. Zpráva o činnosti ČBS za rok 2018 
Zprávu přednesl vědecký tajemník M. Štefánek a předložil ji VS ke schválení. Přítomní uctili 
minutou ticha památku zemřelých členů. VS schválilo zprávu o činnosti. 

3. Zpráva o hospodaření 
Zprávu o hospodaření a účetní uzávěrku předložila VS ke schválení hospodářka I. 
Jongepierová. Hospodaření v roce 2018 skončilo v účetním plusu 101 tis. Kč. VS schválilo 
zprávu o hospodaření. 

4. Zpráva kontrolní komise 
VS vzalo zprávu kontrolní komise na vědomí. Komise nemá k hospodaření ČBS za rok 2018 
výhrady, upozornila jen na některé účetní nesrovnalosti, které byly administrativního 
charakteru a byly odstraněny. 

5. Vyhlášení výsledků voleb  
Na podzim 2019 proběhly volby do hlavního výboru a kontrolní komise na období 2020-
2024. Volební lístky odevzdalo 160 členů ČBS, všechny volební lístky byly platné. Předseda 
volební komise F. Krahulec vyhlásil výsledky voleb. Do hlavního výboru byli zvoleni 
následující kandidáti:  
prof. RNDr. Milan Chytrý , Ph.D. (124 hlasů) 
prof. RNDr. Karel Prach, CSc. (124 hlasů) 
Mgr. Zdeněk Kaplan , Ph.D. (116 hlasů) 
Ing. Milan Štech, Ph.D. (115 hlasů) 
Ing. Jiří Danihelka, Ph.D. (109 hlasů) 
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doc. RNDr. Vít Grulich , CSc. (108 hlasů) 
Mgr. Jindřich Chrtek , CSc. (103 hlasů) 
RNDr. Ivana Jongepierová (100 hlasů) 
doc. RNDr. Lubomír Hrouda , CSc. (87 hlasů) 
Ing. Pavel Lustyk (86 hlasů)  
Mgr. Michal Štefánek (76 hlasů) 
Ing. Handrij Härtel , Ph.D. (73 hlasů) 
doc. RNDr. Karel Kubát , CSc. (67 hlasů) 
 
Do kontrolní komise byli zvoleni:  
RNDr. Jiří Brabec (93 hlasů) 
RNDr. Zdenka Hroudová, CSc. (91 hlasů) 
RNDr. Věra Samková, Ph.D. (67 hlasů) 
 
K. Prach vyzval VS k vyslovení absolutoria končícímu HV. VS absolutorium vyslovilo. 
Funkcionáři hlavního výboru budou zvoleni na ustavující schůzi nového hlavního výboru, 
která se uskuteční začátkem března 2020. 
 

6. Cena Josefa Holuba 
Cenu Josefa Holuba mladým autorům za rok 2018 získala RNDr. Radka Hauerová, MSc. za 
článek Mühlsteinová R., Hauer T., De Ley P. & Pietrasiak N.: Seeking the true Oscillatoria: a  
quest for a reliable phylogenetic and taxonomic reference point.- Preslia, Praha, 90: 151–169, 
2018. Diplom předá paní Hauerové předseda K. Prach v Českých Budějovicích. 

7. Volba čestných členů 
Návrh na udělení čestného členství V. Grulichovi předložil M. Chytrý. Návrh na udělení 
čestného členství K. Kubátovi předložili M. Štech a Č. Ondráček. Proběhlo tajné hlasování 
s výsledkem: V. Grulich – 79 hlasů pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování; K. Kubát – 82 hlasů 
pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování. V. Grulich a K. Kubát byli zvoleni čestnými členy ČBS, 
diplomy předal předseda K. Prach. 

8. Různé 
M. Valachovič  - v nejbližší době vyjdou výsledky floristického kurzu v Bardejove. 
K. Prach – pozval přítomné na floristický kurz 2020 ve Znojmě a na konferenci ČBS, která se 
bude věnovat problematice velkoplošných projektů ochrany přírody. Dále informoval o 
plánované brigádě (údržba lokality Kozí Vršek, která je v majetku ČBS). Brigáda se dosud 
odkládala kvůli převodu majetkových práv sousedního pozemku na AOKP. Možná ale 
nebude nutné dále čekat – prověří K. Prach. Poté případně bude ve vhodnou dobu vyhlášena 
brigáda. 
V. Zeisek – výzva pro webmastery pobočkových stránek, aby stránky s informacemi o dění 
v pobočkách spravovali v rámci centrálního webu ČBS botanospol.cz, což je pro návštěvníky 
stránek uživatelsky příjemnější. Takto spravuje své stránky již Východočeská pobočka ČBS. 
Proběhla krátká diskuse ke vzhledu aktualit, jejich řazení apod. Diskusi moderovala a na 
otázky z pléna odpovídala H. Mašková, která ve spolupráci s V. Zeiskem spravuje stránky 
botanospol.cz 
M. Chytrý navrhl udělovat cenu Josefa Holuba 1x za dva roky. Návrh projedná na svém 
nejbližším zasedání hlavní výbor. 

V Praze, dne 30. 11. 2019 
Zapsala R. Štěpánková, schválil M. Štefánek a K. Prach 
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