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   Informace členům                                      leden 2021 

 

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 ve složitém  roce 2020 a přejeme mnoho zdraví 

a pracovních i osobních úspěchů v roce 2021.  

 

Hodnocením akcí a hospodařením ČBS v roce 2019, částečně i v roce 2020 a projekty pro letošní rok 

se zabývalo Valné shromáždění (dále VS), které se uskutečnilo 30. listopadu 2020 on-line. Na VS 

byl mimo jiné diskutován návrh na zavedení propagační kampaně Rostlina roku. Více se o tomto 

projektu dočtete dále. Zápis z VS naleznete na stránkách ČBS https://botanospol.cz/cs/node/59 

 

Na jaro 2021 jsme pro vás připravili přednášky, které pravděpodobně proběhnou on-line. Pokud by 

se epidemická situace zlepšila natolik, že bude možné uskutečnit přednášky prezenčním či 

kombinovaným způsobem, budeme vás o tom informovat e-mailem a na webových stránkách 

https://botanospol.cz. 

 

Na letošní rok plánujeme dva floristické kurzy. První kurz by se měl konat na Slovensku v Senici 

(Trnavský kraj) v termínu 4. – 9. 7. 2021. Pořádá SBS ve spolupráci s ČBS, organizátor Pavol Eliáš 

ml. Druhý kurz by se měl uskutečnit v Teplicích (Ústecký kraj) ve dnech 11.– 16. 7. 2021. Pořádá 

Severočeská pobočka ve spolupráci s Gymnáziem v Teplicích (https://www.gymtce.cz/), organizuje 

Čestmír Ondráček. 

Bližší informace a přihlášky na kurzy najdete v březnových informacích členům ČBS a na webové 

stránce https://botanospol.cz. Kurzy se uskuteční jen v případě, že se nám podaří zajistit ubytování, 

které v této době z pochopitelných důvodů nemáme závazně potvrzené. 

 

Na podzim 2021 je plánována konference ČBS na téma „Velkoplošná ochrana a obnova 

biodiverzity“, konference je přeložena z  roku 2020, ve kterém se nemohla z důvodu vládních 

opatření konat. Přípravný výbor: I. Jongepierová, P. Pešout, R. Hamerský, K. Řehounková, R. Hédl, 

E. Šmerdová a L. Tichý. Konference se uskuteční o víkendu 27. – 28. 11. 2021 v Brně.  

Předběžný program konference bude součástí březnových informací členům. 

 

V nejbližších dnech vám zašleme složenku na zaplacení členských příspěvků a předplatného na 

rok 2021 (členové, kteří na rok 2021 mají zaplaceno, složenku neobdrží). Na složence najdete 

všechny potřebné údaje k platbě převodem. V roce 2021 zůstává výše poplatků stejná jako v roce 

2020: 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 2020 ještě 

nezaplatili, mají tak možnost učinit i nyní, částka na jejich složence je o dlužnou sumu 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 00 Praha 2, tel. 221 951 664.  

 

S pozdravem 

 

Michal Štefánek a Romana Štěpánková 

https://botanospol.cz/cs/node/59
https://botanospol.cz/
https://www.gymtce.cz/
https://botanospol.cz/
mailto:sekretariat@botanospol.cz
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Rostlina roku 
 

Vážení členové a příznivci České botanické společnosti, 

z diskuzí hlavního výboru ČBS v uplynulém roce vzešel nápad vyhlašovat pravidelně každý rok 

“Rostlinu roku”. 

Nezastíráme inspiraci v již tradičním projektu “Pták roku” České společnosti ornitologické 

(https://www.birdlife.cz/co-delame/akce-pro-verejnost/ptak-roku/), v rámci kterého probíhá 

informační kampaň zaměřená na vybraný druh, veřejnost se zároveň může podílet na sledování jeho 

výskytu a přispět tak k jeho poznání. 

Česká botanická společnost by podobným způsobem chtěla upozornit na významné, ohrožené či 

jinak zajímavé druhy naší květeny a vybízet tak veřejnost k zájmu o rostliny, jejich sledování 

v přírodě i praktickou ochranu. Informace od veřejnosti mohou i přispět k vědeckému poznání 

příslušných druhů. 

„Rostlina roku“ bude vyhlašována každoročně. Pro rok 2021 byl hlavním výborem České 

botanické společnosti vybrán vstavač kukačka (Anacamptis morio, syn. Orchis morio). 

Důvodů je několik. Tato dříve jedna z nejhojnějších orchidejí České republiky nyní patří mezi 

zákonem chráněné a dle červeného seznamu kriticky ohrožené druhy naší květeny. Stejně jako řada 

jejích příbuzných je dobrým indikátorem kvality prostředí a vhodné péče o společenstva. Výběrem 

tohoto druhu kampaň také plynule navazuje na loňský Rok orchidejí (vyhlášený Českým svazem 

ochránců přírody) a české druhové jméno nechtěně připomíná inspiraci ornitologickou společností. 

V následujících letech očekáváme zapojení členů ČBS, kteří budou moci podávat své návrhy na 

Rostlinu roku. 

 

Ivana Jongepierová, Handrij Härtel a Hana Jeřábková (kontakt: knihovna@botanospol.cz) 

 

 

 

 

 

Přechod Preslia na plně elektronický časopis počínaje rokem 2022 
 

Vážení členové České botanické společnosti,  

Hlavní výbor ČBS na svém zasedání 2. 3. 2020 diskutoval ekonomickou stránku vydávání časopisu 

Preslia (www.preslia.cz) a možnost přechodu na plně elektronický a plně open access časopis. Na 

základě kalkulace nákladů různých variant vydávání časopisu oslovila redakce Preslie členskou 

základnu a prostřednictvím Informací členům rozeslaných 8. 10. 2020 stručně vysvětlila situaci. 

Zároveň předložila dvě alternativy řešení a požádala členy o vyjádření, zda upřednostňují navýšení 

předplatného, které je v rámci členského příspěvku ČBS, zhruba o polovinu, nebo zrušení vydávání 

časopisu tištěnou formou a přechod na plně elektronickou formu. 

Výrazná většina (ca 4/5) respondentů průzkumu uvedla, že upřednostňuje elektronickou formu 

vydávání Preslie, o čemž byli členové ČBS informováni již na následujícím Valném shromáždění 

dne 30. 11. 2020. Hlavní výbor vzal vyjádření členské základny na vědomí a s přihlédnutím k 

ekonomické rozvaze a současným trendům ve vydávání vědeckých časopisů na svém zasedání dne 

14. 12. 2020 rozhodl o zrušení vydávání tištěné formy Preslie a přechodu na plně elektronický 

časopis od roku 2022.  

Výše základního členského příspěvku by zůstala stejná a povinný výběr jednoho členského časopisu 

by se tím zúžil na Zprávy ČBS a Bryonoru. Preslia by byla zcela zdarma k dispozici v elektronické 

formě. 

 

       Karel Prach jménem hlavního výboru ČBS 

https://www.birdlife.cz/co-delame/akce-pro-verejnost/ptak-roku/
mailto:knihovna@botanospol.cz
http://www.preslia.cz/
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Přednášky ČBS a Katedry botaniky PřF UK – jaro 2021 
 

22. 3. Vlastik Rybka: Můžeme zachránit ohrožené druhy rostlin? 

Zdánlivě jednoduchá otázka nemá vůbec snadnou odpověď. Přednáška shrnuje výchozí podmínky, 

které způsobují ohrožení rostlin, možné nástroje, které jsou k dispozici a zejména přináší mnoho 

dobrých i špatných příkladů ze světové i české květeny.  

 

26. 4. Kateřina Iberl: Srovnání genetické variability původních a obnovených populací tří 

lučních druhů na několika lokalitách suchých trávníků. 

Obnova lučních ekosystémů po odlesnění v mnoha případech závisí na spontánní kolonizaci 

odlesněných ploch druhy šířícími se z původních (zdrojových) lučních porostů, případně ze semenné 

banky. Kolonizační proces lze pokládat za úspěšný, pokud v nově vzniklých populacích nepokračuje 

genetické ochuzení efektem zakladatele. Autorka na třech modelových druzích, Agrimonia 

eupatoria, Campanula rotundifolia a Knautia arvensis pomocí AFLP porovnala genetickou diversitu 

a diferenciaci populací na původních a rekolonizovaných plochách suchých trávníků ve Švábské 

Albě a okolí. Jak to dopadlo, se dozvíte na přednášce. 

 

Přednášky proběhnou on-line, formulář k přihlášení k účasti bude zaslán členům ČBS e-mailem. 

 

       Michal Štefánek, sekretariat@botanospol.cz 

 

Západočeská pobočka ČBS, Tylova 22, 301 25 Plzeň 
  

Pozvánka na exkurzi Západočeské pobočky ČBS 
 

27. 3. 2021 (sobota):  Údolím Radnického potoka u Lhotky u Radnic; první jarní exkurze zaměřená 

na jarní květenu a výskyt sněženky podsněžníku (Galanthus nivalis). Projdeme úsek od Čechurova 

mlýna jihovýchodně od Lhotky až po část údolí 1 km severně od Nového mlýna. Celkem 8 km. Vede 

Lenka Pivoňková (tel. 605 434 912, lenka.pivonkova@plzensky-kraj.cz) 

Sraz účastníků: u kapličky ve Lhotce u Radnic v 9.00. 

Doprava: Jen autem. Zájemci o exkurzi se do 25. 3. 2021 nahlásí u vedoucí exkurze z důvodu 

koordinace dopravy. Těšíme se na setkání s vámi, hosté jsou na všech akcích vítáni. 

 

Jiří Sladký          Ivona Matějková 

předseda                  jednatel 

 

Program Moravskoslezské pobočky ČBS 2021 
 

Moravskoslezská pobočka České botanické společnosti, Zámecká 3, 757 01 Valašské Meziříčí 

e-mail: mspobocka.cbs@gmail.com, internet: www.ms-cbs.cz 
 

10. dubna 2021 (So) 

Výroční setkání Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti  
Z důvodu rekonstrukce zámku Kinských ve Valašském Meziříčí proběhne setkání v zámku Lešná u 

Valašského Meziříčí (GPS: 49.5195808N, 17.9297153E). Začátek v 10 hod. Budova je otevřená od 9 hod. 

Podrobný program setkání bude rozeslán. Členové pobočky i hosté jsou srdečně vítáni! 

 

Podrobný program pobočky na rok 2021 bude zařazen do březnových Informací členům ČBS. 
 

Jana Tkáčiková        Zbyněk Hradílek 

předsedkyně         místopředseda 

mailto:mspobocka.cbs@gmail.com
http://www.ms-cbs.cz/
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Plán činnosti Východočeské pobočky ČBS na rok 2021 

 
 
5. 3.  Výroční členská schůze Východočeské pobočky ČBS 

Přednáška „Letem světem parazitických rostlin“.  
Přednáší doc. RNDr. Jakub Těšitel, Ph. D. z Masarykovy univerzity v Brně. 
Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta UHK, 16 hodin. 

 
3. 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°55'48,7", E 
16°31'02", 10 hodin. 

 
1. 5.  Botanická exkurze za jarními terofyty do Hradce Králové 

Vedoucí exkurze Mgr. Jan Doležal z MGOH v Rychnově nad Kněžnou. 
Hradec Králové, Slezské Předměstí, železniční stanice, 50°13'17,6"N, 15°51'36,2"E, 
10 hodin 

 
8. 5.   Botanická exkurze do okolí Kovače 
  Vedoucí exkurze Mgr. Michal Ducháček z NM v Praze. 
  Kovač, žel. zastávka, 50°23'32,8"N, 15°28'13,4"E, 10 hodin 
 

22. 5.  Botanická exkurze do lesa Vražba 
Vedoucí exkurze Mgr. Jitka Laburdová z AOPK ČR v Pardubicích. 
Velichovky, u kostela Proměnění Páně, 50°21'14,5"N, 15°50'19,5"E, 10 hodin.  

 

11. – 14. 6.  Floristický minikurz ve Zderazi 
Ubytování v ubytovně Renospond, Zderaz 119, Proseč u Skutče, N 49°49'23,7", E 
16°06'19,6"; cena ubytování včetně snídaně 350 Kč, večeře 150 Kč + 10 Kč poplatek 
obci za osobu/noc. 
Pouze přihlášeným zájemcům do 30. 3. 2021 budou zaslány podrobnější informace.  

 
18. 9.  Dendrologická exkurze do zámeckého parku v Letohradu s návštěvou školní 

botanické zahrady 
Vedoucí exkurze Ing. Zdeněk Blahník. 
Letohrad, nádraží, N 50°01'54,3", E 16°30'28,6", 10 hodin.  

 
5. 11.  Shrnutí botanické sezóny 2021 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 
 
 
 

 
 

 

vspobcbs@gmail.com
v.samkova@muzeumhk.cz
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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: 

17. – 20. 6. 2021 se uskuteční hydrobotanická exkurze na mokřady v oblasti Rožďalovicka. Místo 

pobytu a noclehů ještě není vybráno, pravděpodobně to bude Střední zahradnická škola v Kopidlnu. 

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 

 
V roce 2021 se bude konat tradiční setkání k ohroženým druhům spojené se setkáním Pracovní 

skupiny Ochrana přírody ČBS, tentokrát včetně voleb do výboru PS. Přednost bude dána 

presenčnímu setkání, předběžně na podzim t. r., v případě že to nebude možné, proběhne seminář i 

volby distančním způsobem. Termín a bližší informace budou sděleny podle vývoje epidemiologické 

situace. Informace o aktivitách PS jsou také průběžně zveřejňovány na 

https://botanospol.cz/cs/novinky-pracovni-skupiny-pro-ochranu-prirody 
 

 

         Handrij Härtel, h.hartel@npcs.cz 

 

 

28. Jarní bryologicko-lichenologické setkání 2021 
 

Jarní setkání by mělo proběhnout ve dnech  18. – 21. března 2021 v Bílých Karpatech. Místo 

ubytování bude Rekreační středisko KORD ve Starém Hrozenkově. Další informace budou 

zveřejněny na webových stránkách (https://botanospol.cz/index.php/cs/node/2666) a rozeslány 

hromadným e-mailem. Přihlášky zasílejte do 2. března 2021 na svata.kubesova@gmail.com. 

Prozatím setkání nerušíme. Uvidíme, zda nám situace (covid-19) dovolí setkání v březnu.  

 

Svaťa Kubešová 

 
 

 

vlastik.rybka@botanicka.cz
pavel-lustyk@seznam.cz
https://botanospol.cz/cs/novinky-pracovni-skupiny-pro-ochranu-prirody
h.hartel@npcs.cz
https://botanospol.cz/index.php/cs/node/2666
mailto:svata.kubesova@gmail.com
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Jihomoravská pobočka České botanické společnosti a Ústav botaniky a zoologie PřF 
MU v Brně  

 
Vás na jaře 2021 zvou na: 

 
 

Botanické přednášky a semináře 
 

Přednášky a semináře začínají ve čtvrtek v 16 hodin – buď jako videokonference 
v prostředí MS-Teams na adrese: https://muni.cz/go/4cbec2 – nebo v klasické 

prezenční formě v bohunickém kampusu Přírodovědecké fakulty MU, v posluchárně 
114 pavilonu A11 – v závislosti na stupni epidemiologických opatření. 

 

4. 3. 2021     Adam Thomas Clark: Chasing the Dragon, and two other methods: A 
general approach for measuring stability in complex ecological 
systems. 

11. 3. 2021 Anna Bucharová: Seeding the future: Evolutionary perspective on 
seed-based restoration. 

18. 3. 2021 Karel Prach: Sukcese vegetace napříč biomy a typy disturbancí: 
Pokus o vzájemná porovnání. 

25. 3. 2021 Vít Grulich: Střípky z Indie. 

1. 4. 2021 Monika Janišová: Karpatské biologické a kulturné dedičstvo: 
Studnica múdrosti pre modernú ochranu biodiverzity. 

8. 4. 2021 Jan Roleček: Výsledky projektu HoVNoPro2: „Nakoukání do 
hystoryje středoevropckí dyverzyti pomocý pilovích dát.“ 

15. 4. 2021 David Zelený: The vegetation of cloud forest in Taiwan. 

22. 4. 2021 Corrado Marceno: Facebook groups as data sources for plant 
species monitoring. 

29. 4. 2021 Milan Chytrý: EUNIS: Vývoj klasifikace evropských biotopů. 

6. 5. 2021 Referáty k zahraniční botanické exkurzi. 

13. 5. 2021 Referáty k zahraniční botanické exkurzi. 

  
Program exkurzí pobočky bude připraven v březnu a bude zveřejněn včetně 
podrobnějších informací na webu pobočky https://www.sci.muni.cz/jm-cbs/ 

 
 

Zdeňka Lososová, předsedkyně jihomoravské pobočky ČBS 
Milan Chytrý, ředitel Ústavu botaniky a zoologie PřF MU 

Petr Bureš, jednatel jihomoravské pobočky ČBS 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://muni.cz/go/4cbec2
https://www.sci.muni.cz/jm-cbs/
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Knihovna České botanické společnosti 

 

Knižní novinky za rok 2020 
 

V průběhu loňského roku 2020 přibylo do knihovního fondu ČBS celkem 179 knihovních jednotek, 

z toho 23 knih. 

Výběr knižních novinek: 

 

 

GERŽA, Michal. Orchideje Orlických hor a podhůří. První 

 vydání. Hlinné: Sen, 2019. 125 stran. ISBN 978-80-86483-70-2 

Titul obsahuje řadu fotografií, informací o orchidejích, i mapky jejich rozšíření 

v Orlických horách a podhůří. Vedle knih “Orchideje Bílých Karpat”, 

“Orchideje Ústecka”, “Orchideje Českého středohoří” a “Orchideje okresu 

Šumperk” se jedná o další regionální publikaci zaměřenou na tyto ohrožené 

rostliny naší přírody. 

odkaz do knihovního katalogu: 

https://katalog.botanospol.cz/Record/BOTANOSPOL.1609 

 

 

 

VALDÉS, Benito, ed. Catalogue des plantes vasculaires du 

nord du Maroc, incluant des clés d'identification = Checklist 

of vascular plants of N Morocco with identification keys. 

Madrid: Universidad de Sevilla, Institut agronomique et 

vétérinaire Hassan II, Rabat, 2002. (2 svazky) 

Publikace obsahuje více jak 3000 taxonů (zástupců 835 rodů ze 153 čeledí), 

které se v oblasti severního Maroka vyskytují. Kniha je dvojjazyčná, obsahuje 

francouzské a anglické texty, na konci je uveden také terminologický slovníček.  

odkaz do knihovního katalogu: 

https://katalog.botanospol.cz/Record/BOTANOSPOL.2001 

 

 

MEINUNGER, Ludwig a DÜRHAMMER, Oliver, ed. 

Florenatlas der Flechten des Thüringer Waldes, der Rhõn und 

angrenzender Gebiete.  Jena: Thüringische Botanische 

Gesellschaft, 2019. Haussknechtia Beiheft; 20. (2 díly) 

Ucelený přehled lichenoflory Durynského lesa, Rhönského pohoří a okolí. Na 

celkem 1404 stranách jsou představeny zde rostoucí druhy lišejníků (s krátkým 

popisem a komentářem k rozšíření), podstatnou část publikace tvoří mapy. 

odkaz do knihovního katalogu: 

https://katalog.botanospol.cz/Record/BOTANOSPOL.1823 

https://katalog.botanospol.cz/Record/BOTANOSPOL.1822 

 

https://katalog.botanospol.cz/Record/BOTANOSPOL.1609
https://katalog.botanospol.cz/Record/BOTANOSPOL.2001
https://katalog.botanospol.cz/Record/BOTANOSPOL.1823
https://katalog.botanospol.cz/Record/BOTANOSPOL.1822
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STUDNIČKA, Miloslav. Botanická zahrada Liberec 125. 

Vydání první. Liberec: Botanická zahrada Liberec, 2020. 179 

stran. ISBN 978-80-906395-8-4 

Obrazová publikace byla vydaná k 125. výročí Botanické zahrady v Liberci, 

představuje pozoruhodné rostliny pěstované ve sbírkách. V části „Tvářnost 

botanické zahrady a její sortiment“ jsou pak fotografie z expozic a různých zde 

pěstovaných kultivarů zahradních rostlin. 

odkaz do knihovního katalogu: 

https://katalog.botanospol.cz/Record/BOTANOSPOL.2486 

 

 

HRČKA, Daniel. Evropsky významné lokality Prahy. Praha: 

Salvia - ekologický institut, z.s., 2019. 50 stran. ISBN 978-80-

270-7044-2 

V útlé brožuře jsou představeny evropsky významné lokality Prahy. V první 

části je přehled biotopů, které jsou zde předmětem ochrany, v druhé pak výčet 

vlastních EVL.  

Texty věnované zvláště chráněným územím Prahy jsou dostupné také na 

webových stránkách https://salvia-os.cz/ 

odkaz do knihovního katalogu: 

https://katalog.botanospol.cz/Record/BOTANOSPOL.2524 

 

Všechny nové tituly jsou k dohledání v knihovním katalogu na stránkách 

https://katalog.botanospol.cz. Katalog je nadále retrospektivně doplňován, aktuálně (ke dni 27. 1. 

2021) je zde zaevidováno 2 727 titulů. Informace o dostupných titulech jsou také zveřejněny 

prostřednictvím Souborného katalogu (https://aleph.nkp.cz/). 
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