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   Informace členům                                            březen 2020 
 

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. V rámci souboru opatření k provedení 

zabezpečení zabránění šíření koronaviru se nebudou konat do konce dubna žádné exkurze (pražské, 

brněnské ani exkurze poboček). Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet dál. 

Floristický kurz ČBS Znojmo (Jihomoravský kraj) 5. 7. – 11. 7. 2020 
Kurz organizačně zajišťuje Jihomoravská pobočka ČBS ve spolupráci s NP Podyjí a ústředím ČBS, 

organizují P. Dřevojan, L. Reiterová a V. Grulich. 

ČBS rezervovala pro účastníky kurzu ubytování na internátě Gymnázia, SOŠ, OA a Jazykové školy Znojmo 

(viz přihláška na kurz). Domov mládeže se nachází na ulici Alšova 16 ve Znojmě. DM je blízko 

autobusového a vlakového nádraží a historické části města. Kapacita domova je 116 míst. Dvoulůžkový a 

čtyřlůžkový pokoj tvoří samostatnou buňku s vlastním sociálním zařízením. Koupelny jsou společné pro 

jednotlivá patra. Ubytovaní mají k dispozici lůžkoviny, deku, polštář a peřinu s antialergickou výplní. 

V přízemí je kuchyňka vybavená lednicí, vařičem, rychlovarnou konvicí, mikrovlnnou a elektrickou 

troubou, topinkovačem a toustovačem. Lednice a varné konvice jsou navíc v každém patře. V budově je 

bezdrátová síť Wi-Fi. Stravování formou večeře lze objednat (viz přihláška na kurz), jídelna je přímo 

v budově DM.  

Kapacita internátu je omezena, v případě jejího naplnění doporučujeme účastníkům FK rezervovat si 

ubytování samostatně v bývalé škole v Havraníkách, Havraníky 13, přímo u Lenky Reiterové e-mailem 

reiterova@nppodyji.cz nebo v některém z mnoha penzionů ve Znojmě. 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 v červnu. Přihlášku na floristický kurz 

zašlete na adresu sekretariátu ČBS, Benátská 2, 128 01 Praha 2, nebo e-mailem na adresu 

sekretariat@botanospol.cz do 20. 5. 2020 (to už by mělo být jasné, zda se kurz uskuteční). Kapacita 

kurzu je omezena, přednost mají členové ČBS. 
Exkurze letošního kurzu povedou na východ zhruba po linii Hevlín – Hrušovany nad Jevišovkou – Miroslav, 

na sever po údolí Jevišovky a na západ k vtoku Dyje do Vranovské přehrady. Nevynechají ani jediný 

národní park na Moravě – Podyjí. Území je floristicky velmi bohaté. Vyznívá zde mnoho mezních prvků: 

některé směrem z Panonie (např. Iris pumila, Hesperis tristis), jiné ve směru od západu, mezi nimi zejména 

acidofyty (např. Scleranthus perennis) nebo submontánní druhy (např. Thalictrum aquilegiifolium), 

zvláštností jsou perialpidské druhy, které odrážejí vztah k alpským podhůřím (např. Cyclamen 

purpurascens, Aconitum anthora). Trasy zachytí pestrost lesní i nelesní vegetace v průlomových říčních 

údolích Dyje a Jevišovky, v nichž je stanovištní pestrost umocněna pestrostí geologickou, a zavítají do 

zbytků lesů a teplomilných trávníků v starosídelní krajině nejteplejší a nejsušší části Moravy, jakož i na 

stanoviště teplomilných plevelů a ruderálů. 

Pracovní konference ČBS na téma „Velkoplošná ochrana a obnova biodiverzity“ se uskuteční o 

víkendu 28. – 29. 11. 2020 v Brně. Přípravný výbor: I. Jongepierová, P. Pešout, R. Hamerský, K. 

Řehounková, R. Hédl, E. Šmerdová a L. Tichý.  

Níže uvedenou přihlášku vyplňte v případě, že přihlašujete přednášku nebo poster, a zašlete ji do 

sekretariátu ČBS do 15. 6. 2020 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. 2020, výzva bude zveřejněna v zářijových Informacích. 

Děkujeme vám předem za zveřejnění přihlášky na konferenci na vašem pracovišti/fakultě. 

S pozdravem a přáním hezkého jara 

Michal Štefánek a Romana Štěpánková  

mailto:reiterova@nppodyji.cz
mailto:sekretariat@botanospol.cz
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Slovo staronového předsedy 
 

Vážené členky a vážení členové České botanické společnosti, 

 

       rád bych Vás pozdravil v této, ne úplně ideální době epidemie koronaviru. V prvé řadě 

Vám přeji, ať se mu úspěšně vyhýbáte, a kdyby náhodou ne, tak přeji alespoň lehký průběh 

onemocnění.  

       Jak víte, museli jsme zrušit jarní přednášky a zatím i exkurze, nejistý je i floristický 

kurz. Navzdory všem omezením Vám přeji dobrou mysl a radost z jarních kytiček i dalších 

důležitých věcí.  

       Počátkem března jsem byl zvolen předsedou na další funkční období. Nikdy jsem sice o 

žádnou funkci neusiloval, nicméně nominaci jsem přijal. Práci pro ČBS dělám rád. Za 

zavazující považuji mj. to, že jsme s Milanem Chytrým dostali od vás ve volbách nejvíce 

hlasů a jsem rád, že Milan byl ochoten se ujmout funkce místopředsedy. Rovněž jsem rád, že 

se Zdeněk Kaplan ujal funkce druhého místopředsedy, Michal Štefánek (Štefi) funkce 

tajemníka a Ivana Jongepierová funkce hospodářky. Všem děkuji. Při jednáních hlavního 

výboru byli vždy oporou a těším se na vzájemnou pokračující spolupráci, samozřejmě i 

s ostatními členy výboru. Zároveň bych rád poděkoval Dadoušovi (Lubomíru Hroudovi) za 

jeho dosavadní místopředsednictví. Oproti minulému funkčnímu období došlo v hlavním 

výboru jen k jedné obměně, místo Františka Krahulce, který již nechtěl kandidovat, byl do 

výboru zvolen Handrij Härtel (přiznám se, že jsem čekal větší omlazení....).  

      Byl bych rád, kdybychom v dalším funkčním období vylepšovali činnosti nadhozené 

před pěti lety a lehce zhodnocené v posledních zářijových Informacích. Na prvním zasedání 

nově zvoleného hlavního výboru padly další nápady, např. vyhlašování „Kytky roku“ 

inspirované „Ptákem roku“ České ornitologické společnosti (bylo by asi obecně dobré více 

oslovovat širší veřejnost). Byl bych rád, kdybychom pokračovali v započaté snaze 

vyjadřovat se odborně (ne aktivisticky) k různým celospolečenským záležitostem, jako 

dosud byly třeba „jezy na Labi“ nebo plánovaná přehrada na Bečvě. K tomu jsme zřídili 

speciální rubriku „Vyjádření ČBS“ na webových stránkách pod Aktuality a události. 

Můžeme společně vymýšlet a uskutečňovat další nápady na vylepšení činnosti. Neváhejte 

kontaktovat s vašimi návrhy buď sekretariát (botspol@natur.cuni.cz) nebo přímo mě 

(prach@prf.jcu,cz), případně další členy výboru. Každá zpětná vazba (i kritická) je dobrá. 

       Závěrem Vám ještě jednou přeji hodně zdraví a pěknou vegetační sezónu. 

 

         Karel Prach 

 

mailto:botspol@natur.cuni.cz
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Přihlašuji se na floristický kurz ČBS ve Znojmě, 

5. – 11. července 2020 
 

Jméno a příjmení: ................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

 

Mám zájem o ubytování (zakroužkujte): 

 

A/ na pokoji DM, Alšova 16, Znojmo za 330 Kč/osoba/noc  

 

5.7./6.7. 6.7./7.7. 7.7./8.7. 8.7./9.7.  9.7./10.7.  10.7./11.7. 

 

Chci být ubytován s panem/paní:  

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Vašemu požadavku na společné ubytování partnerské dvojice, případně celé rodiny v DM Alšova 

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. 

 

B/ ubytování v DM Alšova nepožaduji, zajistím si vlastní 

 

Objednávám večeře v ceně 100 Kč/večeře na dny: 

 

5.7.  6.7.  7.7.  8.7.  9.7.  10.7. 

 

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 20. 5. 2020. 

 

 

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. 

 

 

 

mailto:botspol@natur.cuni.cz
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Konference České botanické společnosti 
 

Ve dnech 28. 11. – 29. 11. 2020 se uskuteční v Brně v areálu Univerzitního kampusu v Bohunicích 

(Kamenice 5) pracovní konference ČBS na téma 

 

„Velkoplošná ochrana a obnova biodiverzity”. 
 

 

Konference se bude zabývat výsledky biologického sledování (s důrazem na rostliny) aktivní velkoplošné 

ochrany a obnovy ekosystémů. Nemusí se jednat jen o velkoplošné projekty z hlediska rozlohy lokality, ale i 

ve smyslu plošného rozsahu (menší lokality na větším území). Primárně by měla být aplikována aktivní 

péče, ale např. v kombinaci se spontánní sukcesí může tvořit celkovou koncepci managementu lokalit.   

Předběžný program s plánovanými bloky a jejich tematickou náplní: 

 

1. Úvod 

Představení nového Červeného seznamu biotopů ČR. 

Představení kritérií pro prioritizaci a nástrojů k zajištění údržby a obnovy ekosystémů.  

 

2. Lesy 

Shrnutí současného stavu lesních ekosystémů, možnosti postupné obnovy přírodě blízkých lesů ve světle 

současné kůrovcové kalamity a klimatické změny. Představení alternativ budoucí péče o chráněná území. 

Případové studie obnovy lesů po imisní zátěži, přestavby monokultur na přírodní les, obnovy tradičního 

hospodaření.  

 

3. Horské bezlesí 

Shrnutí současného stavu horských travních společenstev. Případové studie obnovy biodiverzity v 

Jeseníkách, likvidace kleče v Krkonoších a obnovy hospodaření v travních porostech v Krkonoších. 

 

4. Suché trávníky 

Shrnutí současného stavu těchto společenstev. Případové studie údržby a obnovy v Českém středohoří, na 

území hlavního města Prahy, v Českém krasu, Bílých Karpatech apod., včetně příkladů obnovy z jižního 

Slovenska (travní biotopy, endemická panonská slaniska a písečné duny).  

Součástí budou i dvě již domluvené ukázky ze zahraničí, které budou předneseny v angličtině – obnova 

společenstev vátých písků v Braniborsku a obnova přirozených travních porostů na bývalé orné půdě v 

Maďarsku.  

 

5. Vodní prostředí a mokřady 

Shrnutí současného stavu. Případové studie revitalizace rašelinišť, obnovy mokřadů, tůní, zadržování vody 

v krajině apod., význam obnovních zásahů pro biodiverzitu. 

 

Přípravný výbor konference: I. Jongepierová, R. Hamerský, R. Hédl,  P. Pešout, K. Řehounková, E. 

Šmerdová a L Tichý. 

Konference je pořádána ve spolupráci s AOPK ČR, MU Brno a se Slovenskou botanickou společností. 

 

Návrhy na přednášky v délce max. 15 min. (+ 5 min. na diskusi) a na postery (rozměr tabulí bude 

dodán přihlášeným posterům do září), včetně abstraktů, zasílejte do 15. 6. 2020 na adresu tajemnice 

České botanické společnosti: sekretariat@botanospol.cz Případné dotazy k organizaci konference a 

programu můžete přímo směřovat na Ivanu Jongepierovou: ivana.jongepierova@nature.cz 
 

Uzávěrka programu bude 31. 8. 2020. Na základě došlých příspěvků bude sestaven definitivní program, 

který bude zaslán přihlášeným v září a bude uveden v zářijových Informacích členům ČBS.  
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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 Velkoplošná ochrana a obnova biodiverzity, Brno, 28. -29. 11. 

2020  

 

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 2020.  

 

 

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. 2020. 

 

 

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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Jarní botanické exkurze PřF JU a Jihočeské pobočky ČBS 2020  
Milí přátelé, jihočeské jarní botanické exkurze jsou pro vás opět připraveny. Začnou ale až po odvolání mimořádných 

opatření vlády proti šíření koronaviru. Informaci o zahájení exkurzí naleznete na adrese 

http://botanika.prf.jcu.cz/exkurze.php. Případné dotazy zodpoví Milan Štech (tel. 724149053, email stech@prf.jcu.cz) 

 

Sjezdovky a louky kolem Lipna  
neděle 17. 5. – Odjezd vlakem z Českých Budějovic v 8:06 (Jižní expres, vedoucí přistoupí až ve Velešíně) do 

Rybníku, zde přestup v 9:04 na náhradní autobusovou dopravu do Lipna. Půjdeme přes suché i mokré louky s 

lilií cibulkonosnou, plavuníky, vstavačovitými a pod. Odjezd zpět dle nálady z Lipna v 16:08 (příjezd vlaku do 

Č. Budějovic v 17:52) nebo autobusem z Frymburku v 17:25 (příjezd s přestupem v Č. Krumlově do Českých 

Budějovic v 18:45). Svačinu a terénní obuv s sebou. – Vede Jana Janáková. 

Exkurze je pořádána ve spolupráci s AOPK ČR. 

Kolem Plané 
sobota 23.5. – Odjezd rychlíkem Vltava v 9:08 do Plané nad Lužnicí. Trasa povede přes písčité trávníky s trávničkou 

obecnou (Armeria elongata), k litorálu Strkovského rybníka s výskytem kosatce sibiřského (Iris sibirica). Dále 

bychom pokračovali po loukách v blízkosti rybníku Hejtman na lokalitu česneku hranatého (Allium angulosum). 

Po návštěvě tůní na okraji zavezené pískovny a nedaleké restaurace návrat na nádraží kolem Lužnice. Vlaky 

zpět jedou v 15:39, 16:07, 17:07 a 17:39. – Vede Jitka Štěrbová. 

Exkurze je pořádána ve spolupráci s AOPK ČR. 

Za kontryhely a jinými rostlinami mezi Vyšším Brodem a Loučovicemi 
sobota 30. 5. – Odjezd vlakem z Českých Budějovic v 8:06 do zastávky Vyšší Brod klášter (s přestupem ve stanici 

Rybník). Sraz ve Vyšším Brodě u železniční zastávky po příjezdu vlaku v 9:26. Trasa povede z Vyššího Brodu 

přes Kozinec, býv. Pošlák do Loučovic. Návrat vlakem z Loučovic v 15:17, 16:15 nebo 17:11 (příjezd do ČB 

v 16:57, 17:52, 18:59). Svačinu a terénní obuv s sebou. – Vedou Martin a Petr Lepší. 

Exkurze je pořádána ve spolupráci s Jihočeským muzeem a AOPK ČR. 

 
Pozvánka na akce Severočeské pobočky ČBS v roce 2020 

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

3.5. Ještědské vápnomilné bučiny a dubohabřiny. Sraz v 9:15 na vlakové zastávce Karlov pod Ještědem 

(odjezd vlaku z Liberce v 9:01).  Trasa: NPR Karlovské bučiny, louky a bučiny u Kryštofova Údolí 

(najdeme i korálice?), niva Rokytky, PR Hamrštejn. Vedou: J. Sýkorová a K. Morávková, kontakt: 

jarmila.sykorova@seznam.cz, tel. 732 138 587. 

17.5. (Ne) Baronka Ulrika von Levetzow a český granát. Prohlídka nové expozice v Oblastním muzeu a 

galerii Most, následuje exkurze do Českého středohoří (PR Milá, PR Písečný vrch), doprava vlastními auty 

(přisednutí nutno domluvit). Sraz v 10:00 na parkovišti před budovou OM v Mostě (ul. ČSL. armády), č/n 

exkurze s překladatelem, vede Č. Ondráček, kontakt níže. 

23.5. Severní částí Ještědského hřebene.  Sraz v 9:30 u nádraží v Křižanech (z Liberce odjezd 9.01). 

Trasa:  Solvayův lom, Malý a Velký Vápenný (přes Trávník), Roimund, Lužní důl, Bílý Kostel (nebo z 

Malého Vápenného na Dlouhou horu a Chladný důl, (Panenská Hůrka) Chrastava, třetí varinatou je z 

Trávníku na Vlčí jámy, Špatnou cestou přes svahy Dlouhé hory k Důlnímu vrchu a do Kryštova Údolí – dle 

zájmu, počtu účastníků a stavu vegetace). Vede K. Morávková, kontakt: armillaria@seznam.cz, tel. 602 154 

091.  

23.5. Tiské mokřady, Blatenský svah a rašeliniště pod Jelením skokem. Sraz v 10:00 v Tisu u Blatna u 

restaurace U Čapků. Dosažitelné špatně, preferujte auto. Vede V. Vlačiha, kontakt: 606 935 046. 

29.5. (Pá) Bílé stráně u Malíče. Sraz v 14:30 na autobusové zastávce Malíč. Doprava: bus v 14:14 

z autobusové zastávky Litoměřice, pošta. Trasa: Malíč – Třídomí – Žalhostice. Vedou R. Kroufek a K. 

Nepraš, kontakty: kroufek@gmail.com, 725 010 340; carlinepras@seznam.cz, 723 850 631. Ve spolupráci 

s Oblastním muzeem v Litoměřicích.  

http://botanika.prf.jcu.cz/exkurze.php


7 

 

30.5. Hradní vrch Panna. Sraz u aut. zastávky „Třebušín, Všeradiště rozc.0.5“ v 8:45 (odj. z Litoměřic, 

aut. nádr. v 8:15). Trasa: Řepčice – vrch Panna – Všeradiště. Vede P. Zdvořák, 

kontakt: pavel.zdvorak@gmail.com, 721 139 461. 

30.5. Květena Svatého vrchu v Kadani. Sraz v 9:30 v Kadani, ulice Na Strážišti - u vstupu do lesa a tabule 

naučné stezky (N 50°22.91310', E 13°15.31110'). Parkování k dispozici na místě, zastávka MHD. Trasa cca 

5 km, středně náročné při stoupání do kopce, místy skalnaté výchozy. Převážně botanická vycházka do 

divočiny uprostřed města s ukázkami zajímavých a vzácných druhů rostlin. Povídání o problémech, 

výhodách a možnostech ochrany přírody ve městě. Návštěva rozhledny s výhledem na údolí Ohře, Krušné a 

Doupovské hory. Vede R. Fišer, kontakt viz 18.4. Ve spolupráci s CHKO Slavkovský les. 

6.6. Radobýl. Sraz v 8:35 na žst. Žalhostice, po příjezdu vlaku od Lovosic. Doprava: vlak v 8:13 ze žst. 

Litoměřice, horní nádraží, vlak v 8:30 ze žst. Lovosice. Trasa: Žalhostice – Radobýl – Litoměřice. Skalní 

step s výskytem několika mimořádně vzácných záraz a mordovek, stepních kavylů, vonných mateřídoušek a 

řady dalších vzácných, ohrožených, ale také krásných či pozoruhodných druhů rostlin. Vedou R. Kroufek a 

K. Nepraš, kontakty viz 29.5. Ve spolupráci s Oblastním muzeem v Litoměřicích a Středohořím sobě. 

6.6. Valeč. Sraz v 10:00 před Prádelnou v zámeckém parku. Celodenní exkurze s možností individuálního 

zkrácení trasy. Lesy, mokřady i stepi, krajina divoká i kulturní. Vede D. Koutecký, kontakt: 736 741 

904, DanielKoutecky@seznam.cz. 

19.6. (Pá) NSG Zechengrund. Zapojení do managementových prací při likvidaci lupiny a prohlídka 

jednoho z nejhezčího CHÚ v Sasku. Sraz ve 14:00 na hraničním přechodu Boží Dar, doprava vlastními auty. 

Vede Č. Ondráček, kontakt níže.   

20.6. Setkání s přírodou ještědských vápenců a melafyrů. Sraz v 10:00 na Rašovce – penzion v Trnčí (lze 

domluvit sdílenou dopravu od nádr. ČD či od busu v Liberci po 9. hod.). Trasa: Rašovský (Hlubocký) 

hřeben – Vápenice – Basa – Padouchov – Kamenný vrch – Proseč. p. J. – Babidoly – Bystrá – Rašovka, cca 

do 17 hod. Vede K. Morávková, kontakt viz 23.5. 

27.6. NPR Novodomské rašeliniště (s povolením ke vstupu do nepřístupných částí CHÚ). Sraz v 9:00 na 

autobusové zastávce na návsi v Hoře Sv. Šebestiána; kdo nemá vlastní dopravu, tak v 8:45 u vlakové zast. 

Nová Ves u Křimova (vlak odjíždí z Chomutova, hl. nádraží v 8:10), odtud přesun auty, resp. po domluvě 

možnost přisednutí do auta v Chomutově. Vede Č. Ondráček, kontakt níže.  

27.6. Vrch Kvítel u Třebívlic. Sraz u žel. st. Třebívlice v 8:55 (odj. z Litoměřic horní nádr. v 8:13), 

zakončení exkurze tamtéž. Vede P. Zdvořák, kontakt viz 30.5.  

27.6. Českolipské termofytikum. Sraz v 10:00 na JV okraji České Lípy, parkoviště Jilmová 

(https://mapy.cz/s/hopefutaco, GPS 50.6720578N, 14.5539500E). Trasa povede přes českolipské viničné 

polohy, které vykazují rysy termofytika, k žízníkovskému rybníku. Vede M. Benda, kontakt: 

benda.sportb@seznam.cz. 

10.7. Za lipovskými rosnatkami. Sraz v 10:30 na parkovišti na návsi obce Lipová, okr. Děčín 

(https://mapy.cz/s/jezujavuro). Doprava vlastními auty nebo autobusem od Rumburka 9:35. Cesta na lokalitu 

pěšky přes vrch Jáchym. Jednoduchý terén, cca 5,5 km. Návrat na stejné místo přibližně kolem 14. – 15. 

hod. Vede F. Holič, kontakt: sam2005@seznam.cz. 

29.8. Mykologická exkurze na vrch Strážiště u Chomutova. Sraz v 9:00 v Chomutově, na konečné stanici 

MHD Okály (Zátiší, Blatenská ul.). Vede J. Roth, kontakt: jiri.roth@email.cz. Ve spolupráci s Oblastním 

muzeem Chomutov.  

5.9. Batologická exkurze do okolí Nové Hospody na Džbánu. Sraz v 9:30 na odbočce lesní cesty ze silnice 

227 cca 1 km od N. Hospody směrem na Svojetín = bod záchrany LN 008 (https://mapy.cz/s/nemumoluju), 

snad tam půjde zaparkovat. Doprava vlastní. Vede I. Bílek, kontakt níže. 

11.9. (Pá) Ústecké ruderálení. Sraz v 14:30 na žst. Ústí nad Labem západ. Trasa: Ústí nad Labem – 

Větruše – Ústí nad Labem. Vedou R. Kroufek a K. Nepraš, kontakty viz 29.5.  

11.9. (Pá) PP Krásná Lípa. Zapojení do managementových prací a prohlídka CHÚ. Sraz ve 14:00 na 

autobusové zastávce v Krásné Lípě. Vede. Č. Ondráček, kontakt níže. Ve spolupráci s Oblastním 

muzeem Chomutov. 
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10.10. Zámecký park a PP Červený Hrádek. Sraz v 10:00 na parkovišti u Zámeckého rybníku 

(https://mapy.cz/s/gulahugasu). Vede V. Joza, kontakt: vjoza77@gmail.com, 721 019 025. Ve spolupráci 

s Oblastním muzeem  Chomutov. 

25.10. (Ne) Botanicko-bryo-lichenologická exkurze do oblasti Porta Bohemica na Kalvárii a Velkou 

Vendulu. Sraz na žel. st. Libochovany v 9:35 (odj. z Litoměřic město v 9:26), zakončení exkurze tamtéž. 

Vede P. Zdvořák, L. Němcová a Z. Palice,  kontakty – PZ: viz 30.5., LN: lenka.nemcova@seznam.cz.  

2. Vícedenní floristické kurzy  

Jarní floristický minikurz bude od 22. do 24. 5. v Libčevsi. Spí se na podlaze v útulné, ale malé (10 x 5 m) 

obecní tělocvičně, k dispozici 1 WC a sprcha, v obci je prodejna smíšeného zboží a hospoda, kde se vaří. 

Cena pouze ve výši nákladů na vodu a elektřinu. Zajišťuje I. Bílek, kontakt níže. 

Letní floristický kurz bude od 1. do 5. 7. v malé sportovní hale ZŠ Kamenický Šenov, nám. Míru 616. 

Prostředí je velice pěkné, k dispozici WC, sprchy a stravovací místnost s vybavenou kuchyňkou (lednice, 

mikrovlnka, rychlovarná konvice a chladicí box s nápoji). Cena 50 Kč za osobu a noc. Zajišťuje P. Bauer, 

kontakt: bauerovi@seznam.cz. 

Podzimní mykologicko-floristický minikurz bude od 18. do 20. 9. v Libochovicích, v ubytovně TJ Sokol 

Libochovice. K dispozici WC, sprchy, společenská místnost s televizí, malá kuchyňka s lednicí a vařičem, 

bezplatné WiFi připojení. Po dohodě lze zajistit stravování v 300 m vzdálené restauraci.  Cena 200 Kč za 

osobu a noc. Zajišťuje I. Bílek, kontakt níže. 

3. Semináře a besedy  

Podzimní určovací seminář na téma HLENKY se koná v neděli 8.11. od 9:00 na katedře biologie PF UJEP 

Ústí n. L., ul. Za Válcovnou, spojení z centra MHD č. 27, odj. ze zast. Mírové náměstí 8:47. Zajišťuje a vede 

L. Němcová, kontakt viz 25.10. 

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 29.8. 

4. Fotografická soutěž – čtrnáctý ročník 
Tématem letošního ročníku fotosoutěže je LUŽNÍ LES. 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  

 

S přáním úspěšné sezóny 2020, za výbor pobočky 

 

jednatel: Mgr. Ivan Bílek                                           předseda: Ing. Čestmír Ondráček 

    

  bilek.ivan@gmail.com  ondracek@muzeumchomutov.cz 
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Plán činnosti Východočeské pobočky ČBS na rok 2020 

 
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 

 

 

Pracovní skupina ochrany přírody (PS OP) 

 
Na základě podkladů od MS pobočky bylo vydáno stanovisko ČBS k záměru výstavby 

přehrady Skalička na řece Bečvě. 

MŽP ČR doplnilo do národního seznamu evropsky významných lokalit soustavy Natura 

2000, lokalitu „Louky u Přelouče“, a předmět ochrany „bahnité břehy řek s vegetací svazů 

Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p.“ do již existující Evropsky významné lokality 

„Porta Bohemica“, přičemž tato doplnění požadovala i ČBS ve svém dopise ministru ŽP 

Tato a další stanoviska a aktivity PS OP lze nalézt na webu 

ČBS, https://botanospol.cz/cs/node/58 

 

         Handrij Härtel 

 

mailto:vspobcbs@gmail.com
https://botanospol.cz/cs/node/58
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Pozvánka na exkurze Západočeské pobočky ČBS v roce 2020 
 

Středa 27. 5. 2020:  Mokřady Myslívského rybníka / vede Jiří Sladký (tel.: 728 496 065, e-mail: 

jiri.sladky@nature.cz). 

Sraz účastníků v 9:15 na železniční zastávce Kovčín nádraží.  

Doprava: cesta tam – osobní vlak Plzeň hl.n. (odjezd v 8:08), příjezd Kovčín v 9:00 / cesta zpět – osobní 

vlak Kovčín (odjezd v 14:58, 16:58), příjezd Plzeň hl.n. (15:47, 17:47). 

Trasa exkurze: od vlakové zastávky projdeme obcí Kovčín k Malému Myslívskému rybníku, dále podél 

západního břehu Myslívského rybníka zpět do obce Milčice, kde navštívíme bývalá draha, po polní cestě již 

pak zpět na vlakové nádraží Kovčín. Půjdeme zemědělskou krajinou po neznačených cestách asi 10 až 15 

km. Cílem akce je dokumentace místní květeny se zaměřením na mokřady s výskytem některých zákonem 

chráněných druhů včetně Menyanthes trifoliata, Dactylorhiza majalis či Carex diandra. Oblečení a obuv do 

terénu (dle počasí i do mokra), svačinu s sebou.  

Úterý 2. 6. 2020: Plzeň-Hradiště: květena kolem valů bývalého hradiště (odpolední exkurze) / vedou 

Jaroslava Nesvadbová (tel.: 607 160 827, e-mail: nesvaslavka@seznam.cz) a Ivona Matějková (tel. 604 

570 387; e-mail: imatejkova@zcm.cz). Sraz účastníků před 15. hodinou na zastávce autobusu MHD č. 31 

(zast. Zelenohorská). Bus č. 31 odjíždí ze čtvrti Plzeň-Slovany ve 14:45, na zastávce Zelenohorská je ve 

14:48. Zpáteční odjezd: autobusem č. 31 ze zast. Zelenohorská v 17:39 nebo v 18:39 na Slovany. 

Botanická vycházka do okolí bývalého hradiště z doby bronzové (Výšinné opevnění Hradiště). Zde se 

pokusíme ověřit druhově bohatou teplomilnou flóru evidovanou při dřívějších botanických průzkumech (90. 

léta 20. století a rok 2006) v suchých trávnících, na skalkách a v okolních remízech. Budeme pátrat po 

Salvia pratensis, Acinos arvensis, Chondrilla juncea, Veronica prostrata a dalších vzácnějších druzích 

rostlin. Exkurze je vhodná i pro rodiny s dětmi. 

Neděle 28. 6. 2020: Orchidejové louky u Nového Kramolína / vede Jiří Sladký (tel.: 728 496 065, e-mail: 

jiri.sladky@nature.cz). 

Sraz účastníků v 10:45 na železniční zastávce Nový Kramolín (Český les). 

Doprava: cesta tam – vlak Domažlice (odjezd v 10:07) – Domažlice město (10:10) – příjezd Nový Kramolín 

v 10:31 / cesta zpět – vlak Nový Kramolín (odjezd v 13:28, 15:28) – Domažlice město (13:50, 15:50) – 

příjezd Domažlice (13:52, 15:52). 

Trasa exkurze: od vlakové zastávky projdeme obcí Nový Kramolín kolem křemenného valu, dále pak na 

louky v okolí vodních zdrojů (směr Valtířov) a zpět na místo srazu. Půjdeme zemědělskou krajinou po 

neznačených cestách asi 5 km. Náplň akce: květena zachovalých luk s výskytem orchidejí (Platanthera 

bifolia, Dactylorhiza majalis) a dalších typických lučních druhů (Scorzonera humilis, Succisa pratensis, 

Galium boreale, Betonica officinalis). 

Poznámka: oblečení a obuv do terénu (dle počasí i do mokra), svačinu s sebou. Exkurze je pořádána v rámci 

akcí pro veřejnost AOPK ČR, RP SCHKO Český les. 

Víkendové exkurze 

Západočeská pobočka ČBS připravila na rok 2020 dvě víkendové exkurze v okrajových částech Šumavy, 

které slouží především k doplnění floristických údajů pro přeshraniční projekt Květena Šumavy 

(https://www.florasilvaegabretae.eu/homepage/project).  

Příjezdovým dnem bude pátek odpoledne až večer (možnost krátké botanické vycházky do okolí), hlavním 

dnem pro botanizování bude sobota. Na neděli je plánována dopolední exkurze; zakončení akce a odjezd 

v odpoledních hodinách. Na trasách se budeme přesouvat osobními auty. 

15.–17. 5. 2020 (pá až ne):  Do okolí Nezdic na Šumavě / vede Lenka Pivoňková (tel. 605 434 912); 

průzkum zaměřený na doplnění floristických údajů v širším okolí Nezdic: louky, lesy, okolí toků i 

komunikací. 

Ubytování je domluveno v Apartmánu Nezdice na Šumavě 125, http://apartmannezdice.wz.cz/index.html.  

Cena za ubytování 300 Kč/os. a noc. K dispozici jsou povlečení, ručníky, kuchyňka, lednice. 

Do Nezdic lze dojet veřejnou dopravou z Plzně přes Sušici. Např. autobusem z Plzně ve 14:35 do Sušice 

SOLO (16:33), odtud v 16:37 do Nezdic (17:02) nebo vlakem z Plzně (14:58, 17:05) přes Horažďovice do 

mailto:nesvaslavka@seznam.cz
mailto:imatejkova@zcm.cz
https://www.florasilvaegabretae.eu/homepage/project
http://apartmannezdice.wz.cz/index.html
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Sušice, pak autobusem ze Sušice (16:35, 18:44). V neděli jede z Nezdic autobus v 12:23, pak vlak ze Sušice 

13:34 s příjezdem do Plzně v 15:19. Případně se doprava zpět vyřeší pomocí aut. 

K účasti na exkurzi se přihlašujte na mailovou adresu lenka.pivonkova@plzensky-kraj.cz  do 28. dubna 

2020. Uveďte, zda máte zájem o nocleh a zda máte/nemáte k dispozici auto. 

 

29.–31. 5. 2020 (pá až ne):  Botanické exkurze do okolí Nýrska / vede Ivona Matějková (tel. 604 

570 387); průzkum zaměřený na doplnění floristických údajů v okrajových částech CHKO Šumava: okolí 

Staré Lhoty, Dešenic, Děpoltic a Městiště. Budeme se pohybovat v lesních i nelesních biotopech (louky a 

pastviny, nivy, prameniště, lesní porosty, okraje cest apod.). 

Ubytování je domluveno v penzionu Montana (Zelená Lhota 41), 

http://www.penzionmontana.cz/penzionmontana/default.asp. Cena za ubytování 400–450 Kč/os. a noc. 

K dispozici jsou povlečení, kuchyňka s varnou konvicí, elektrický vařič, lednice a parkoviště pro osobní 

auta. 

Doprava (možnost cestovat vlakem): příjezd v pátek 29. 5. – rychlík z Plzně (odj. Plzeň hl.n. 14:40, 15:40, 

17:40– příj. Klatovy 15:28, 16:28, 18:28), pak osobní vlak (odj. Klatovy 15:35, 16:40, 18:40 – příj. Zelená 

Lhota 16:07, 17:10, 19:10). Vzhledem k větší vzdálenosti vlakové zastávky Zelená Lhota od obce je možné 

si s organizátorkou exkurze telefonicky domluvit odvoz od vlaku k penzionu. Odjezd (neděle 31. 5.): osobní 

vlak (odj. Zelená Lhota 14:45 – příj. Klatovy 15:16), pak rychlík (odj. Klatovy 15:30 – příj. Plzeň hl.n. 

16:19) nebo přímý spoj (rychlík): odj. Zelená Lhota 16:47 – příj. Plzeň hl.n. 18:19. 

K účasti na exkurzi se přihlašujte na mailovou adresu imatejkova@zcm.cz do 28. dubna 2020. Uveďte, zda 

máte zájem o nocleh a zda máte/nemáte k dispozici auto. 

 

 

Jiří Sladký          Ivona Matějková 

  předseda                   jednatel 

 

 

 

Moravskoslezská pobočka ČBS 
Zámecká 3, 757 01 Valašské Meziříčí 

E-mail: mspobocka.cbs@gmail.com 

Internet: www.ms-cbs.cz 

Podrobný program na webu ms-cbs.cz 

12. až 14. červen 2020 (Pá-Ne) - Floristický minikurz Zábřeh na Moravě 2020 

Floristický minikurz Moravskoslezské pobočky ČBS proběhne na Zábřežsku. Cílem miniFK bude průzkum 

botanicky málo navštěvovaného území fytochorionů 72. Zábřežsko-uničovský úval a 73b. Hanušovická 

vrchovina mezi Mohelnicí a Bludovem jižně od Šumperka. Území je geologicky i geomorfologicky 

poměrně pestré a tomu také odpovídají historické výskyty vzácných a regionálně zajímavých druhů, např. 

Euonymus verrucosus, Gentianopsis ciliata, Gratiola officinalis, Myosurus minimus a Valerianella carinata. 

MiniFK bude probíhat od 12. 6. dopoledne do brzkých odpoledních hodin 14. 6. Další podrobnosti, včetně 

informací o ubytování, budou poskytnuty přihlášeným účastníkům. Přihlášky (e-mail, ve kterém stvrdíte 

svou účast na kurzu) posílejte do 17. 5. M. Hronešovi (michal.hrones@gmail.com). 

Organizují: Michal Hroneš a Martin Dančák 

Členové pobočky i hosté jsou srdečně vítáni! 
 

Jana Tkáčiková       Zbyněk Hradílek 

předsedkyně       místopředseda 

mailto:lenka.pivonkova@plzensky-kraj.cz
http://www.penzionmontana.cz/penzionmontana/default.asp
mailto:imatejkova@zcm.cz
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Nová čísla regionálních sborníků Bohemia centralis a Natura Pragensis 

vydávaných Agenturou ochrany přírody a krajiny 
 

Bohemia centralis 34 (2018)a Bohemia centralis 35 (2019): Příroda Brd - soubor originálních studiípočínaje 

sinicemi a řasami, přes bezobratlé až po savce a ptáky.Tvoří rozsáhlou monografii na více než o 1000 

stranách. 

Dále vyšly v roce 2019 dva svazky sborníku Natura Pragensis - č.24:Přírodní park Klánovice-Čihadla (288 

str.), a č. 25: Rovnokřídlí(Orthoptera) Prahy (240 str.)Všechny příspěvky mají anglický abstrakt a jsou 

doplněny barevnýmipřílohami. 

 

Sborníky jsou neprodejné, k osobnímu vyzvednutí nebo na objednávku (za cenu balného a poštovného)  

v knihovně ústředí Agentury ochrany přírody akrajiny ČR, Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov. Též  

u kolegy Hadince na katedře botaniky v Benátské 2 v Praze 2. 

 

S pozdravem Jarmila Kubíková za redakční radu sborníků 

 
 

 

30. cyklus jarních exkurzí ČBS a katedry botaniky PřF UK Praha 

do okolí Prahy 

Pokud bude možné exkurze uskutečnit, bude jejich program včas zveřejněn  

na stránkách https://botanospol.cz a zaslán všem členům e-mailem. 

Předpokládáme jejich konání zhruba od poloviny května do června. 

 


