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    Informace členům                                            září 2021 
 
 
Vážení členové České botanické společnosti, 
 
 věříme, že se vám letošní končící botanická sezóna vydařila a zveme vás na připravené 
podzimní a zimní akce. Konference ČBS (přesunutá z loňského roku, kdy se kvůli vládním 
opatřením nemohla uskutečnit) se bude konat ve dnech 27. – 28. 11. 2021 v Brně. Program 
konference a přihláška účastníka jsou součástí těchto Informací. Valné shromáždění, které by mělo 
schválit zprávu o činnosti a hospodaření ČBS za rok 2020, se uskuteční v rámci konference a to 
v sobotu 27. 11. od 17 hodin. Předběžně je rezervované ubytování pro účastníky konference ve 
spacácích za ca 100 Kč v zařízení Lipky na Podkamenné (15 míst) a dále v hotelu Omega v ulici 
Křídlovická (ca 10 míst), http://www.hotelomega.eu/cenik.  Případní zájemci o tyto dva typy 
ubytování se mohou přihlásit do 20. října Evě Šmerdové, evka.hette@gmail.com 

Zasíláme vám program podzimního přednáškového cyklu Jihomoravské pobočky ČBS a také 
pozvánku na pražské přednášky. Další informace naleznete také na webových stránkách 
https://botanospol.cz. Pražské přednášky budou probíhat pravděpodobně kombinovanou formou, tj. 
prezenčně a zároveň s možností on-line připojení. Pokud to tak bude, odkaz k on-line připojení vám 
zašleme před přednáškou e-mailem. 

V letošním roce již vyšla a byla rozeslána následující čísla členských časopisů: Preslia 93 
č.  1, 2, Zprávy 56 č. 1, Bryonora 67. 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 

Od roku 2022 přechází Preslia na on-line vydávání z důvodu zvýšení dostupnosti 
publikovaných článků. Bude vycházet v režimu „gold open access“, s články volně dostupnými na 
webu časopisu http://www.preslia.cz 

Se srdečným pozdravem a přáním hezkého zakončení botanické sezóny. 
 

Michal Štefánek a Romana Štěpánková 
 

 
Pozvánka  

 
na Valné shromáždění ČBS 

 
Areál Univerzitního kampusu MU v Brně-Bohunicích  

27. listopadu 2021 od 17 hodin 
 
Program VS: 

1. Zahájení a kontrola zápisu z minulého VS 
2. Zpráva o činnosti ČBS za rok 2020 
3. Zpráva o hospodaření za rok 2020 
4. Zpráva kontrolní komise 
5. Vyhlášení ceny Josefa Holuba mladým autorům za roky 2019-2020 
6. Návrh na změnu Stanov Čl.7 Povinnosti členů: vypuštění písmene e)  

e) odebírat alespoň jeden z časopisů vydávaných ústředím Společnosti. Tato povinnost neplatí 
pro čestné členy Společnosti; 

7. Návrh na zvýšení základního členského příspěvku. 
8. Různé 

 

http://www.hotelomega.eu/cenik
http://www.hotelomega.eu/cenik
mailto:evka.hette@gmail.com
mailto:evka.hette@gmail.com
https://botanospol.cz/
mailto:sekretariat@botanospol.cz
http://www.preslia.cz/
https://botanospol.cz/index.php/cs/node/39
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Slovo předsedy 
 
Vážené členky a vážení členové České botanické společnosti, 
 
       rád bych Vás pozdravil při téměř končící vegetační sezóně. Věřím, že se vydařila. Čínský virus 
nám sice opět mírně zkomplikoval v posledním roce činnost, ale asi ne tak zásadně jako mnohým 
jiným. Přednáškové cykly proběhly jen on-line (rád bych zde vyzdvihl cyklus pořádaný 
Jihomoravskou pobočkou ve spolupráci s Ústavem botaniky a zoologie PřF MU) a doufejme, že 
další již budou prezenčně. Ve všem lze ale najít něco pozitivního. Snad jsme si i do určité míry na 
on-line akce zvykli a byl bych rád, aby se pražský cyklus přednášek konal napříště hybridně (formát 
akcí poboček je samozřejmě na nich). Umožní se tak účast širšímu okruhu posluchačů, včetně těch 
ze vzdálených míst. 
 Bohužel musel být zrušen, přesněji odložen, společný floristický kurz v Senici na Slovensku. 
Velmi se ale dle mého názoru vydařil kurz v Teplicích a rád bych poděkoval organizátorům z řad 
Severočeské pobočky (hlavně Čestmíru Ondráčkovi) za perfektní organizaci, ke které tradičně 
přispělo i pražské ústředí (Romana Štěpánková a Michal Štefánek). Přálo i počasí a k výslednému 
dojmu jistě přispěla i mimořádně pestrá, i když místy značně poničená krajina a příjemná restaurační 
zařízení. 
 Příští rok nás čeká organizace sjezdu ČBS, který se koná jednou za 10 let u příležitosti výročí 
založení Společnosti v r. 1912. Téma bude široké: Botanický výzkum a jeho praktické aplikace. 
Sjezd se uskuteční v Praze. Přijde mi, že předchozí (výroční) sjezd byl nedávno, člověk si uvědomí, 
jak čas utíká. Bližší, z loňska odloženou akcí bude tradiční listopadová konference (podrobnosti na 
jiném místě), tentokrát netradičně v Brně.  
 Na závěr bych vás rád na všechny akce ČBS pozval a popřál dobrou mysl a radost z rostlin 
i jiných důležitých věcí. 
 

22. 9. 2021, Karel Prach 
 

 

Přednášky ČBS – Praha, podzim 2021 
 

18.  10. 2021 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. 

 
1.  11. 2021 Ruy J. V. Alves: CERRADO: Geobotanická perspektiva brazilských savan. 
Autor zkoumal biom Cerrado (brazilské savany) 40 let (z toho 25 jako profesor Národního Muzea 
Federální Univerzity v Rio de Janeiru). Představí jej v geobotanické perspektivě, ukáže hlavní typy 
vegetace a diverzitu druhů rostlin i živočichů tohoto biomu. Zaměří se také na druhy jím nově 
objevené a historicky znovuobjevené a perspektivy ochrany biotopu v kontextu historické a 
současné Brazílie.   
Článek věnovaný prezentované tematice je ke stažení zde: 

The Brazilian Cerrado is becoming hotter and drier 

https://onlinelibrary.wiley.com/share/author/JNJ73YWBM2SRUJ6JVPVI?target=10.1111/gcb.15712 

 

Přednášky se konají v Krajinově posluchárně katedry botaniky PřF UK Praha, Benátská 2,  

Praha 2 od 17:15. 
 
prof. RNDr. Karel Prach, CSc., 

        předseda ČBS 

https://onlinelibrary.wiley.com/share/author/JNJ73YWBM2SRUJ6JVPVI?target=10.1111/gcb.15712
https://onlinelibrary.wiley.com/share/author/JNJ73YWBM2SRUJ6JVPVI?target=10.1111/gcb.15712
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Západočeská pobočka České botanické společnosti 

Tylova 22, Plzeň, 301 25 Plzeň 
 

Výstava fotografií Rostliny v Dýšině a okolí / autorka výstavy: Lenka Pivoňková. 

Galerie „Modrý salónek“, ul. Na vyhlídce v obci Dýšina. 

Vernisáž výstavy: 2. září 2021 v 17:00. Dále otevřeno: 9., 16., 23. a 30. září od 17:00 do 19:00. Do 
Dýšiny se dostanete autobusem číslo 254, který odjíždí z konečné stanice trolejbusu č. 16 Plzeň-
Doubravka v 16.40 hod. a 17.40; vystoupíte na zastávce Dýšina (následuje po zastávce Dýšina 
náves).  Při zpáteční cestě je možno použít týž autobus, který odjíždí z Dýšiny v 18.13 nebo v 19.16. 
hod. Od autobusu je to do galerie ca 5 minut. 
 

Doprovodné akce pro veřejnost k muzejní výstavě Tajemství prvohorních a současných 
močálů Plzeňska: 

30. 9. 2021 (čtvrtek):  Doprovodná přednáška / přednáší hlavní kurátor výstavy Jan Bureš. 

Akce se koná v hlavní budově Západočeského muzea v Plzni (přednáškový sál), Kopeckého sady, 
začátek v 17:00. Budou prezentovány informace a zkušenosti o tom, jak probíhá průzkum v terénu, 
aby bylo možné najít vrstvy horniny se zkamenělinami a jak se zpracovávají nalezené vzorky 
v laboratoři. Dále budou uvedeny metody průzkumu současných močálů. Ukážeme si, jak se 
vytvářejí modely krajiny prvohor i nedávné minulosti. 

12. 10. 2021 (úterý): Doprovodná komentovaná prohlídka pod vedením Jana Bureše. 

Akce se uskuteční v místě výstavy, v malém výstavním sále hlavní budovy ZČM, začátek v 17:00. 
 
Pozn.: Program akcí se může měnit dle vládních nařízení, aktuální informace o změnách programu 

sledujte na stránkách ČBS https://botanospol.cz 
Těšíme se na setkání s vámi, hosté jsou na všech akcích vítáni. 

Jiří Sladký, jiri.sladky@nature.cz     Ivona Matějková, imatejkova@zcm.cz 
  předseda                   jednatel 

 
 

Pozvánka na bryolichenologické exkurze 
 
23. 10. 2021 
Lišejníky Divoké Šárky  
Bližší informace a přihlášení na exkurzi zde: https://www.citynaturechallenge.cz/lisejniky-divoke-
sarky-2021/ 
Exkurze pořádaná Národním muzeem, vede František Bouda 
(fbouda@centrum.cz, frantisek.bouda@nm.cz). 
 
30. 10. 2021 
Bryologická vycházka do PP Pekárna,  Žebětín u Brna v okrese Brno-město 
Exkurze pořádaná Klubem přírodovědeckým v Brně a Moravským zemským muzeem, 
vede Svatava Kubešová (skubesova@mzm.cz, svata.kubesova@gmail.com). Zájemci nechť 
kontaktují vedoucí exkurze e-mailem. 

 

 
 
 

https://botanospol.cz/index.php/cs/node/6414
https://cs.wikipedia.org/wiki/Divok%C3%A1_%C5%A0%C3%A1rka
https://www.citynaturechallenge.cz/lisejniky-divoke-sarky-2021/
https://www.citynaturechallenge.cz/lisejniky-divoke-sarky-2021/
mailto:fbouda@centrum.cz
mailto:frantisek.bouda@nm.cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pek%C3%A1rna_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Brno-%C5%BDeb%C4%9Bt%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Brno
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Brno-m%C4%9Bsto
mailto:skubesova@mzm.cz
mailto:svata.kubesova@gmail.com
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Východočeská pobočka České botanické společnosti 
 
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. 

Věra Samková, v.samkova@muzeumhk.cz 

 

 

 
Jihomoravská pobočka ČBS a Ústav botaniky a zoologie PřF MU v Brně  

Vás na podzim 2021 zvou na Botanické přednášky a semináře 
 

Přednášky a semináře začínají ve čtvrtek v 16:00 hodin v Bohunickém kampusu 
Přírodovědecké fakulty MU, v posluchárně 306 pavilonu B11. 

 

30. 9. 2021 Tammy Elliott: Cyperaceae genom size 

7. 10. 2021 Zita Červenková: Co chráníme v CHKO Brdy? 

14. 10. 2021 Gianluigi Ottaviani: What may shape plant persistence on edaphic 
islands? A functional island biogeography approach 

21. 10. 2021     Kateřina Štajerová: Osevní směsi jako potenciální zdroj ohrožených 
a nepůvodních druhů 

4. 11. 2021 Jan Roleček et al.: Floristické dožínky – přijďte se podělit o své 
botanické nálezy a zhodnotit vegetační sezónu 2021 

11. 11. 2021 Jitka Klimešová: Skrytá část rostliny 

18. 11. 2021 Kryštof Chytrý: Lesostep 

25. 11. 2021 Michal Hájek: Ekologie rašelinišť (téma bude upřesněno) 

2. 12. 2021 Antonín Kusbach: Diverzita lesů (téma bude upřesněno) 

9. 12. 2021 Jiří Danihelka et al.: Slaniska na jižní Moravě 

16. 12. 2021 Reminiscence zahraniční botanické exkurze do Rakouska 

  
Aktuální informace a případné změny programu na webu ÚBZ: http://botzool.sci.muni.cz/  

nebo na webu jihomoravské pobočky: http://www.sci.muni.cz/jm-cbs/prednasky.php 
 

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

Petr Bureš, jednatel jihomoravské pobočky ČBS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:v.samkova@muzeumhk.cz
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Botanické exkurze PřF JU, Jihočeské pobočky ČBS a AOPK 
ČR 

Podzim 2021 

Srdečně zveme všechny zájemce o rostliny na botanické exkurze. Pro případ neočekávaných změn 
sledujte těsně před exkurzí nástěnku katedry botaniky (http://botanika.prf.jcu.cz), kde budou 
aktuální informace. Můžete kontaktovat také Milana Štecha na tel. 724149053 nebo e-
mailu stech@prf.jcu.cz. Exkurze se konají za každého počasí.  
 
 

Kolem Blažejovic 
sobota 2. 10. – Sraz na zastávce Zbytiny v 9:02 po příjezdu vlaku od Číčenic (odjezd z Číčenic 

7:38, z Č. Budějovic do Číčenic v 7:03). Kdo nechce jet vlakem, může se přihlásit na e-
mail stech@prf.jcu.cz (deadline 1.10., 18:00) a pokud se vejde, může jet autem. Vede 
Milan Štech. 

 

Podzimní příroda je nejhezčí v kaňonech řek – údolím Vltavy z Třísova do 
Boršova 

sobota 9. 10. – Odjezd v 8:13 vlakem z Českých Budějovic do Třísova (tam 8:40), zpět městskou 
dopravou. Vede Karel Prach. 

 

Okolo Trocnova 
neděle 10. 10. – Odjezd vlakem do Radostic v 8:10 z nádraží České Budějovice. Z Radostic přes 

Ostrolovský Újezd a Komařice do Strážkovic na autobus (17:06) nebo do Nové Vsi na 
vlak. Lupu a buřty s sebou! Vede Jan Šuspa Lepš. 

 

Malše pod Kaplicí 
sobota 16. 10. – Odjezd v 7:45 z Českých Budějovic autobusem do Kaplice (8:40). Podél Malše 

přes Pořešín do Besednice nebo až do Svatého Jana nad Malší. Návrat autobusem 
s příjezdem do Č. Budějovic v 17:45. Vede Petr Koutecký. 

 

Rostou ostružiníky mezi Ovesným u Prachatic a Ktiší? 
neděle 17. 10. – Sraz na vlakovém nádraží v Českých Budějovicích. Odjezd v 7:03 směr Číčenice, 

v Číčenicích přestup na vlak v 7:38 do zastávky Ovesné u Prachatic (příjezd v 8:50). 
Půjdeme přes Markov a Matouškův kopec do Ktiše. Z Ktiše odjezd autobusem v 17:55 
směr Brloh, tam přestup na autobus v 18:15 do Českých Budějovic (příjezd v 19:05). 
Terénní obuv a svačinou s sebou! Vedou Martin a Petr Lepší. 

 

Na Radomilickou mokřinu a okolí 
sobota 13. 11. – Odjezd 8:42 z Českých Budějovic vlakem do Záblatíčka, návrat podle počasí 

a nálady, asi 16:56 ze Záblatíčka vlakem. Buřty a lupu s sebou! Vede Jan Šuspa Lepš. 
  

mailto:stech@prf.jcu.cz
mailto:stech@prf.jcu.cz
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Pracovní skupina Ochrana přírody 

Setkání Pracovní skupiny Ochrana přírody ČBS spojené s volbami výboru této PS se bude konat 
v neděli 28. 11. 2021 v Brně v rámci konference ČBS, a to bezprostředně po skončení konference 
ČBS ve stejné posluchárně. Vítání jsou i další zájemci, kteří dosud nejsou členy PS.  Pokud by došlo 
ke změně z důvodu zhoršení epidemiologické situace, budou členové PS včas informováni o 
alternativním setkání a volbách do výboru. 

Pro další aktivity PS Ochrana přírody viz: https://botanospol.cz/cs/novinky-pracovni-skupiny-pro-
ochranu-prirody 

Handrij Härtel a Anna Šlechtová 

 

 
 

O rostlině roku 2021, vstavači kukačce (Anacamptis morio, syn. Orchis morio), jste si mohli přečíst 
na stránkách časopisů Botanika (https://www.ibot.cas.cz/botanika/?p=692) a Živa 
(https://ziva.avcr.cz/2021-3/rostlina-roku-2021-vstavac-kukacka.html), vzniklo také kratičké video 
(https://vimeo.com/561850423). 

Ohlasů se naše popularizační akce dočkala také na dalších místech, např. v deníku 
iDNES.cz (https://www.idnes.cz/karlovy-vary/zpravy/vstavac-kukacka-rostlina-orchidej-komorni-
hurka-botanici.A210520_608787_vary-zpravy_ba) nebo v magazínu Prima Living 
(https://living.iprima.cz/zahrada/okrasna-zahrada/vstavac-kukacka-rostlina-roku-2021-orchidej) 

Ve spolupráci s Oddělením druhové ochrany rostlin AOPK ČR jsme iniciovali akci zaměřenou 
na zmapování historických lokalit tohoto druhu. Zapojily se dvě desítky lidí, bylo navštíveno více jak 
40 vytipovaných míst (sumarizace výsledků bude zveřejněna na našich stránkách a v časopise 
Zprávy ČBS). 

Na jedné z lokalit na Strakonicku, která byla v průběhu jarního monitoringu ověřena, se 
následně podařilo domluvit brigádu (https://botanospol.cz/cs/node/6399). Kolegům z Jihočeské 
pobočky ČBS a Regionálního pracoviště AOPK ČR Jižní Čechy tak vděčíme za přesah naší akce 
primárně zaměřené na popularizaci zájmového druhu i do praktické ochrany přírody. 

Děkujeme všem, kteří se na celé akci „Rostlina roku 2021“ podíleli, ať již přípravou textů, 
propagací v mediích, zapojením se do monitoringu, nebo pomocí na brigádě. Přehled všech výstupů 
naleznete na našem webu https://botanospol.cz/cs/taxonomy/term/2818  

Celkový zájem nás mile překvapil, doufáme, že další ročníky budou neméně úspěšné. 
V hlasování o „Rostlinu roku 2022“ se sešlo šest návrhů, z kterých již Hlavní výbor ČBS vybral 
vhodného kandidáta, veřejnosti bude představen tento druh opět na jaře. 

Za sekretariát ČBS 
Hana Jeřábková 

  

https://botanospol.cz/cs/novinky-pracovni-skupiny-pro-ochranu-prirody
https://botanospol.cz/cs/novinky-pracovni-skupiny-pro-ochranu-prirody
https://www.ibot.cas.cz/botanika/?p=692
https://ziva.avcr.cz/2021-3/rostlina-roku-2021-vstavac-kukacka.html
https://vimeo.com/561850423
https://www.idnes.cz/karlovy-vary/zpravy/vstavac-kukacka-rostlina-orchidej-komorni-hurka-botanici.A210520_608787_vary-zpravy_ba
https://www.idnes.cz/karlovy-vary/zpravy/vstavac-kukacka-rostlina-orchidej-komorni-hurka-botanici.A210520_608787_vary-zpravy_ba
https://living.iprima.cz/zahrada/okrasna-zahrada/vstavac-kukacka-rostlina-roku-2021-orchidej
https://botanospol.cz/cs/node/6399
https://botanospol.cz/cs/taxonomy/term/2818
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Konference 

„Velkoplošná ochrana a obnova biodiverzity“ 

 

a Valné shromáždění ČBS 

 

Brno, 27.–28. listopadu 2021 

 

Předběžný program 

 

Místo konání: areál Univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích (Kamenice 753/5, 

625 00 Brno-Bohunice) 

 

Přípravný výbor: I. Jongepierová, P. Pešout, R. Hamerský, K. Řehounková, R. Hédl, E. Šmerdová a L. 

Tichý 
 

 

Konference je pořádána ve spolupráci se Slovenskou botanickou společností, Agenturou ochrany 

přírody a krajiny ČR a Masarykovou univerzitou. 
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Sobota 27. listopadu 2021 

 
8:30 Registrace účastníků  

Konferenční poplatek (hradí se převodem na účet ČBS) 

členové ČBS, SBS a zaměstnanci AOPK: 400 Kč (studenti členové 200 Kč), 

ostatní: 800 Kč (studenti 400 Kč) 

 

9:30 Zahájení konference (úvodní slovo předsedy ČBS a organizátorů konference) 

 

Úvodní blok  

9:40  Milan Chytrý, Michal Hájek, Martin Kočí, Pavel Pešout, Jan Roleček, Jiří Sádlo, Kateřina 

Šumberová, Jan Sychra, Karel Boublík, Jan Douda, Vít Grulich, Handrij Härtel, Radim Hédl, Pavel 

Lustyk, Jana Navrátilová, Pavel Novák, Tomáš Peterka, Alena Vydrová & Karel Chobot: Červený 

seznam biotopů České republiky: nástroj pro stanovení priorit pro ekologickou obnovu 
 

10:00 Ivana Jongepierová & Eva Knižátková: Představení kritérií pro prioritizaci aktivní péče 

 

10:20 Klára Čámská: Finanční nástroje zajištění ochrany a obnovy biodiverzity 

 

10:40 Jiří Malíček & Martin Kysela: Zachráníme biodiverzitu mimo chráněná území? 

 

11:00–11:30 Coffee break 

 

Suché trávníky I. část 

 

11:30 Monika Janišová: Úloha domácích zvierat v ochrane a obnove lúk a pasienkov 

 

11:50 Roman Hamerský: Obnova suchých stepních trávníků jižní části Českého středohoří 

 

12:10 Lubomír Tichý: Degradace, management a obnova jihomoravských stepních trávníků 

 

12:30–14:00 Oběd 

 

14:00–14:20  Poster session 

 

Suché trávníky II. část 
 

14:20 Karel Prach, Ivana Jongepierová, Karel Fajmon, Ondřej Mudrák, Chiara Toffolo & Klára 

Řehounková: Obnova bělokarpatských luk v krajinném kontextu 

 

14:40 Pavol Littera, Viera Šefferová Stanová & Libor Ulrych: Obnova endemických panónskych slanísk 

a piesočných dún na južnom Slovensku 

 

15:00 Jiří Koptík: Obnova biotopů v opuštěných vojenských cvičištích v rámci projektu LIFE 

 

15:20–15:50 Coffee break  

 

Suché trávníky III. část 

 

15:50 Holger Rößling, Stefanie Luka & Janine Ruffer: Restoration of dry and sandy habitats in 

Brandenburg, Germany by LIFE projects 
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16:10 Balázs Deák, Tamás Miglécz, Katalin Lukács, Réka Kiss, András Kelemen, Laura Godó, Zoltán 

Rádai, Sándor Borza, Ágnes Tóth, Béla Tóthmérész & Orsolya Valkó: 

Large-scale restoration on a former military area by soil-filling of bomb craters and seed 

sowing: vegetation recovery in relation to fine-scale environmental heterogeneity 

 

16:30 Orsolya Valkó, Réka Kiss, Béla Tóthmérész, Tamás Miglécz, Katalin Tóth, Péter Török, Katalin 

Lukács, Laura Godó, Zsófia Körmöczi, Szilvia Radócz, András Kelemen, Judit Sonkoly, Anita 

Kirmer, Sabine Tischew, Eva Švamberková & Balázs Deák: Large-scale grassland restoration on 

former croplands and creating establishment gaps as biodiversity hotspots for improving the 

diversity of the restored grasslands 

 

17:00  Valné shromáždění ČBS 

 

19:30  Společenský večer s cimbálovkou a moravským vínem  

 

 

Neděle 28. listopadu 2021 
 

Horské bezlesí 

 

9:00 Stanislav Březina, Záboj Hrázský & Simona Poláková: Obnova a údržba horských luk 

v Krkonoších 

 

9:20 Jindřich Chlapek & Radek Štencl: Obnova alpínských trávníků v Jeseníkách – zahradničení 

v primárním bezlesí nebo návrat k hospodaření v sekundárních trávnících? 

 

Vodní toky a mokřady 

 

9:40 Romana Prausová: Obnova vodních a mokřadních biotopů  

 

10:00 Ester Ekrtová & Vojtěch Kodet: Obnova rašeliništní vegetace v kraji Vysočina 

 

10:20–10:50 Coffee break 

 

Lesy 

 

10:50 Radim Hédl a kol.: Dlouhodobý sukcesní posun lesní vegetace v České republice: mezi Skyllou 

ztráty biodiverzity a Charybdou klimatické změny 

 

11:10 Bude doplněno 

 

11:30 Jakub Těšitel: Ochrana a obnova biodiverzity na Soutoku Moravy a Dyje očima botanika a 

komunálního politika 

 

11.50 Zakončení konference 

Po skončení konference následuje Setkání pracovní skupiny Ochrana přírody ČBS a volby výboru PS 

(bude se konat ve stejné posluchárně; předpoklad trvání ca jedna hodina). 
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Postery 

 

Leonard Ambróz: Ochrana flóry Tatier pred vznikom Tatranského národného parku (1948) 

 

Kryštof Chytrý, Felícia M. Fischer, Jiří Danihelka, Jakub Těšitel & Milan Chytrý: Vliv průběhu počasí na 

dynamiku vegetace suchých trávníků: co by mohla způsobit klimatická změna? 
 

Kateřina Knotková & Jakub Těšitel: Možnosti využití poloparazitů v boji s rostlinnými invazemi 

 

Miroslav Zeidler, Marek Banaš & Jindřich Chlapek: Management alpínského bezlesí v Hrubém Jeseníku 

 
Viera Horáková & Václav Jansa: Revitalizace odvodněných lesních porostů na území Krkonošského 

národního parku 

 

Poznámky:  

 

Konference se může zúčastnit osoba, která: 

1. je plně očkovaná proti nemoci Covid19 

2. je testovaná s negativním výsledkem (72 hod antigenní test, 7 dní PCR test) 

3. prodělala nemoc Covid19 v posledních 180 dnech. 

V programu může dojít ještě k drobným změnám – aktuální stav bude průběžně k dispozici na webových 

stránkách ČBS https://botanospol.cz a v písemné podobě pak předán účastníkům při registraci.  

Posluchárna je vybavena dataprojektorem, prezentace je možné mít na USB disku, k dataprojektoru lze 

připojit vlastní notebook.  

Délka přednášky 15 minut + 5 minut diskuze.  

Rozměry posterů: do velikosti A0 (841 × 1189 mm).  

Informace k technické organizaci konference: Eva Šmerdová, e-mail evka.hette@gmail.com 

Za organizační výbor konference: Ivana Jongepierová  
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Přihláška na konferenci České botanické společnosti 

Velkoplošná ochrana a obnova biodiverzity, 

Brno, 27. – 28. listopadu 2021. 

 

Přihlašuji se k účasti na konferenci ČBS 

Jméno a příjmení: 

Datum narození (ve formátu DDMMRRRR): 

E-mail: 

 

Pokyny k platbě konferenčního poplatku: 

 

Konferenční poplatek ve výši 800 Kč,  

členové ČBS, členové SBS, zaměstnanci AOPK ČR a studenti do 26 let 400 Kč, studenti 

členové ČBS/SBS do 26 let 200 Kč,  

zašlete na účet ČBS číslo 1922854349/0800 do 15. 11. 2021. Jako variabilní symbol uveďte 

vaše datum narození ve formátu DDMMRRRR.  

 

Zakroužkujte nebo jinak označte: 

 

A/ Žádám o vystavení potvrzení o zaplacení (daňového dokladu) a jeho zaslání na výše 

uvedenou e-mailovou adresu. 

 

B/ Potvrzení o zaplacení nepotřebuji. 

 

Studenti mohou uplatnit studentskou slevu jen za předpokladu, že předloží (zašlou kopii) 

potvrzení o studiu nebo ISIC.  
 

Mám/nemám (nehodící se škrtněte) zájem zúčastnit se společenského večera s cimbálovou hudbou v sobotu 

27.11. od 19.30 (místo konání bude upřesněno přihlášeným, cena ca 150 Kč splatná v hotovosti na místě). 

 

 

Přihlášku zašlete e-mailem na adresu sekretariat@botanospol.cz nejpozději do 15. 11. 2021. 

 

Sekretariát ČBS zpracovává Vámi uvedené osobní údaje v souladu s Obecným nařízením Evropského 

parlamentu a Rady Evropské Unie 2016/679: Účelem zpracování je zajištění konference, právním důvodem 

je zájem účastníků stejně jako zájem pořadatele. 

 

 

 

 

 

mailto:sekretariat@botanospol.cz

