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

5.3. Sněženky na Roudnicku. Sraz na parkovišti před nádražím Roudnice nad Labem v 10:15, tj. po příjezdu 
rychlíku od Ústí (odj. 9:42), výběr konkrétní lokality až na místě podle aktuálního stavu kvetení a počasí (možný je i 
krátký přesun vlakem do Záluží, není vyloučen ani následný přejezd auty do Pístů na lokalitu bledulí). Vede J. 
Sückerová, kontakt: 416 831 572 večer. 

19.3. Bryologické putování do okolí Stvolínek. Sraz u žel. st. Stvolínky v 9:05 (odj. z Litoměřic horní nádr. v 8:15). 
Trasa: Stvolínky – rozvodna Babylon – Kozelská rokle – Koňský rybník – Stvolínské rokle – Stvolínky. Vede I. 
Marková, P. Zdvořák, kontakty: IM: ivanka.markova@email.cz, 773 833 830, PZ: pavel.zdvorak@gmail.com, 721 
139 461. 

9.4. Jarní mykologická vycházka Chomutov. Sraz v 9:00 na konečné MHD č.308 - Zátiší. Vede J. Roth, kontakt: 
jiri.roth@email.cz. 

14.5. Valeč. Sraz v 9:30 před Prádelnou (bufet) v zámeckém parku. Náročnější celodenní exkurze s možností 
individuálního zkrácení trasy, jakož i následného přespání v přednáškovém sále na zámku (kuchyňka, WC, s sebou 
spacáky, karimatky, svačinu a pevnou obuv). Lesy, mokřady i stepi, krajina divoká i kulturní. Exkurze je součástí 
cyklu přírodovědných exkurzí a přednášek "Valeč - brána Doupova" ve spolupráci s NPÚ. Vede D. Koutecký, kontakt: 
DanielKoutecky@seznam.cz, 736 741 904. 

21.5. PP Hradiště u Černovic. Sraz v 8:45 na aut. zast. Černovice na silnici č. 13 (50°26'57.478"N, 13°21'30.410"E, 
https://mapy.cz/s/juhepohote; parkování možné např. zde: https://mapy.cz/s/fovuserena). Ve spolupráci s Oblastním 
muzeem Chomutov. Vede Č. Ondráček (kontakt níže) a L. Ondráčková. 

28.5. Louky Milešovského středohoří. Sraz v 8:45 na aut. zast. Kostomlaty p. Milešovkou, Pod Březinou (mezi 
Milešovem a Kostomlaty p. M.). Doprava: autobusem z AN Lovosice v 8:06. Trasa: Březina – Adolfky – Lipovky – 
Milešov. K vidění bude Dactylorhiza majalis, Ophioglossum vulgatum, Trollius altissimus, Iris sibirica a řada dalších. 
Vede K. Nepraš, kontakt: carlinepras@seznam.cz, 723 850 631. 

28.5. Za rostlinami mokřadních olšin v okolí Zámeckého rybníka. Sraz na návsi v Lipové u Šluknova v 10:50, odtud 
přesun pěšky po NS kolem Zámeckého rybníka. Terén nenáročný, celková vzdálenost krátká (cca 3 - 5km). Spojení: 
vlak z Děčína v 8:41 (příj.10:03) nebo z Rumburka v 9:30 (příj. 9:54) – pozor, od vlaku na náves je to cca 2,5 km!; 
autobus z Rumburka, žel. st. v 10:08 (příj. 10:47). Vede Filip Holič, kontakt: sam2005@seznam.cz. 

29.5. (Ne) Mlýnský vrch u Třebušína. Sraz u aut. zastávky Třebušín v 8:45 (odj. z Litoměřic, aut. nádr. v 8:15). 
Trasa: Třebušín – Mlýnský vrch (kóta 492, SV od Třebušína) – Horní Týnec. Možnost se vrátit zpět do Třebušína. 
Uvidíme třeba Drymocallis rupestris nebo luční pěnovcové prameniště. Vede P. Zdvořák, kontakt: viz 19.3.  

18.6. Krušnohorská nostalgie – Nová Ves. Sraz v 8.45 na žel. zast. Nová Ves u Křimova (po příjezdu vlaku 
z Chomutova). Louky, mokřady, vřesoviště, odvaly. Ve spolupráci s Oblastním muzeem v Chomutově. Vede Č. 
Ondráček, kontakt níže. 

25.6. Křesínské a Koštické stráně. Sraz u žel. st. Křesín v 8:40 (odj. z Lovosic v 8:02). Trasa: suché stráně a pole 
severně od Křesína a Koštic v okolí potoka Hlubská svodnice. Zakončení exkurze na žel. st. v Košticích nad Ohří. 
Vede P. Zdvořák, kontakt: viz 19.3. 

13.8. Letní mykologická vycházka Chomutov. Sraz v 9:00 u autoškoly ul. Elišky Krásnohorské. Vede J. Roth, 
kontakt viz 9.4. 

3.9. Batologická exkurze Želečská výšina. Sraz v 10:00 na vyústění lesní silničky na silnici 227 mezi odbočkami 
na Deštnici a na Sádek, cca 300 m SZ od aut. zast. Deštnice, rozc. 1,0  (https://mapy.cz/s/notarekuso). Vede I. Bílek, 
kontakt níže.  

4.9. (Ne) Braňany, dobývací prostor povrchového lomu Braňany II (DP Černý vrch). Sraz v 9.00 u silnice u odbočky 
cesty k lomu (mezi letištěm Most a Braňanskou pískovnou, https://mapy.cz/s/kerabobope, 50°31'49.735"N, 
13°40'55.279"E. Doprava vlastními auty, po tel. domluvě možnost přisednutí v Chomutově do auta. Ve spolupráci 
s Oblastním muzeem Chomutov. Vede Č. Ondráček, kontakt níže. 

16.9. (Pá) Ústecké ruderálení. Sraz v 15:00 na trolejbusové zastávce Svatopluka Čecha na Sídlišti Pod Vyhlídkou 
v Ústí n. L – Krásném Březně. Doprava: trolejbus č. 56 ze zast. Mírové náměstí, směr Pod Vyhlídkou. Trasa: Vyhlídka 
F. Málka – okolí přístavu v Krásném Březně – Ústí n. L., centrum. Vede K. Nepraš, kontakt viz 28.5. 
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8.10. Podzimní mykologická vycházka Chomutov. Sraz v 9:00 u Povodí Ohře, Bezručova  ul. Vede J. Roth, kontakt 
viz 9.4. 

23.10. (Ne) Botanicko-bryo-licheno-myko-geologická exkurze na bílé stráně u Knoblošky. Sraz u aut. zastávky 
Malíč v 8:30 (odj. z Litoměřic, u pošty v 8:14). Trasa: Malíč – bílé stráně a tři vršky u Knoblošky – Malíč. Vede: M. 
Kříž, I. Marková, L. Němcová, Z. Palice, V. Vlačiha, P. Zdvořák, kontakty: LN: lenka.nemcova@seznam.cz, IM: viz 
19.3., PZ: viz 19.3. 

 

2. Vícedenní floristické kurzy  

Jarní floristický minikurz proběhne ve dnech 13.-15.5. v Libčevsi. Ubytování je domluveno v tanečním sále hospody 
Na Poště, K Zámku 1 (vedle kostela, https://mapy.cz/s/pevovoluzo). K dispozici toalety, ale ne sprchy, parkování 
přímo před budovou, posezení ve dvoře. Možnost domluvení stravování – nejen večeře, ale i snídaně, jsou velmi 
ochotní. Sál je velký, není třeba si zamlouvat účast předem. Sraz v pátek po 15:00. Zajišťuje I. Bílek, kontakt níže. 

Letní floristický kurz je plánován na 1.-5.7. do území Jizerských hor. Ubytování je v penziónu VZLET s restaurací 
a tělocvičnou, Lázně Libverda 56. Spát budeme v tělocvičně, pro zájemce je k dispozici až 29 postelí ve 2 – 
9lůžkových pokojích (prohlédnout si je můžete zde: https://areal-vzlet.cz/ubytovani/), je však zapotřebí si je 
rezervovat co nejdříve, aby je penzión neobsadil jinými hosty! Je zde i možnost objednání snídaní a večeří, to stačí 
týden předem. Zajišťuje Š. Mazánková, kontakt: sarka.mazankova@nature.cz, 724 138 377. 

Žádosti o rezervaci lůžka zasílejte Š. Mazánkové nejpozději do konce března!!! 

Podzimní floristický minikurz proběhne ve dnech 9.-11.9. v Žatci a bude zaměřen na halofyty. Ubytování je 
domluveno v samostatně stojící posilovně Gymnázia Žatec, Studentská 1075 (https://mapy.cz/s/gucurejobe). 
K dispozici toalety i sprchy, parkování možné na dvoře školy. Zajišťuje E. Požárová, kontakt: poza.eva@seznam.cz. 

 

3. Semináře a besedy  

Podzimní určovací seminář na téma HIERACIUM SECT. PILOSELLA vedený J. Chrtkem se koná v neděli 6.11. od 
9:10 na katedře biologie PF UJEP Ústí n. L., ul. Za Válcovnou, spojení z centra MHD č. 27, odj. ze zast. Mírové 
náměstí 8:48. Zajišťuje L. Němcová, kontakt viz 23.10. 

 
4. Fotografická soutěž – šestnáctý ročník   

  Téma letošního ročníku fotosoutěže je ROSTLINY BOBOVITÉ. Soutěžní fotografie (max. 5) zasílejte v datové 

podobě na adresu jednatele do konce prosince. Fotografie musejí být pořízeny na území Ústeckého nebo 

Libereckého kraje během posledních tří sezón, tj. 2020 – 2022; další 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 2022, za výbor pobočky 
 
jednatel: Mgr. Ivan Bílek                                           předseda: Ing. Čestmír Ondráček 
 Třešňová 1675                                  

432 01 Kadaň 
 Oblastní muzeum                                 

Palackého 86, 430 01 Chomutov   
 bilek.ivan@gmail.com  ondracek@muzeumchomutov.cz 

 


