
Opožděné jarní botanické exkurze PřF JU a jihočeské pobočky ČBS 2020 
Konečně virům i zakazovatelům pomalu dochází dech, a tak můžeme směle vyrazit provětrat si plíce
na dlouho očekávané botanické exkurze. Doufejme, že je už nic nezhatí. Buďte ale ve střehu a sledujte
webové stránky, kde budou aktuálně uvedeny případné změny.

Sjezdovky a louky kolem Lipna 
neděle 17. 5. – Odjezd vlakem z Českých Budějovic v 10:03 (!jede náhradní autobusová doprava v

celé trase, vedoucí přistoupí až ve Velešíně) do Rybníku, zde přestup v 11:05 na náhradní autob.
dopravu  do  Lipna.  Půjdeme  přes  suché  i  mokré  louky  s  lilií  cibulkonosnou,  plavuníky,
vstavačovitými  apod.  Odjezd  zpět  dle  nálady  z  Lipna  v  16:08  nebo  18:08  (příjezd  do  Č.
Budějovic v 18:03 nebo 20:16). Svačinu a terénní obuv s sebou. – Vede Jana Janáková.

Exkurze je pořádána ve spolupráci s AOPK ČR.
Kolem Plané

sobota 23.5. – Odjezd rychlíkem Rožmberk z Českých Budějovic v 8:02 do Plané nad Lužnicí (přijede
v 8:51). 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 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  10:03  do  zastávky  Vyšší  Brod  klášter  (s
přestupem ve stanici Rybník). Sraz ve Vyšším Brodě u železniční zastávky po příjezdu vlaku v
11:28. Trasa Vyšší Brod – Kozinec – býv. Pošlák – Loučovice. Návrat vlakem z Loučovic v 16:15
nebo 18:15 (příjezd do ČB v 17:59, 19:58). Svačinu a terénní obuv s sebou. – Vedou Martin a
Petr Lepší.

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

Exkurze se konají za každého počasí. Pro jistotu sledujte nástěnku katedry botaniky
(http://botanika.prf.jcu.cz), kde budou v případě změny aktuální informace nebo kotaktujte

Milana Štecha tel. 724149053, email stech@prf.jcu.cz 


