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Vážení členové České botanické společnosti, 

obsahem letošních březnových informací jsou kromě pozvánek na exkurze poboček i ústředí 
ČBS také přihlášky na floristické kurzy, přihláška na XI. sjezd ČBS a jeho předběžný program.  

Floristický kurz SBS a ČBS Senica (Slovensko) 3. 7. – 9. 7. 2022 
Kurz organizuje Slovenská botanická spoločnosť, organizátoři doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD., 
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra, Ing. Dušan Valachovič, Štátna ochrana prírody 
SR, Správa Chránenej krajinnej oblasti Záhorie, Malacky, Mgr. Peter Puchala, PhD., Štátna 
ochrana prírody SR, Správa CHKO Malé Karpaty, Modra. Podrobnější informace naleznete 
v níže uvedené přihlášce na kurz. Přihlášku zašlete e-mailem na adresu 
sekretariat@botanospol.cz do 13. 5. 2022. 

Floristický kurz ČBS Přerov (Olomoucký kraj) 10. 7. – 16. 7. 2022 
Kurz organizačně zajišťuje Moravskoslezská pobočka ČBS ve spolupráci s ústředím ČBS, 
organizují Michal Hroneš, Zbyněk Hradílek a Michal Štefánek. 
Pro účastníky kurzu je zajištěno ubytování (ve dvoulůžkových pokojích, sociální zařízení a 
sprchy na chodbě) v Domově mládeže a stravování formou polopenze v jídelně SŠZe Přerov 
(https://www.sszeprerov.cz/). Domov mládeže a školní jídelna se nachází v areálu školy na 
adrese Osmek 367/47, Přerov. Na každém patře je malá kuchyňka (vybavená lednicí, 
rychlovarnou konvicí a mikrovlnkou) a klubovna s TV. Stravování formou snídaní (maxi snídaně 
formou švédského stolu, ze které si připravíte i studený oběd) a večeří lze objednat (viz 
přihláška na kurz). K večerním setkáváním budou účastníci využívat sál v přízemí DM. 
Kurzovné pro členy ČBS 650 Kč, pro ostatní 1100 Kč. Kurzovné, 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 00 Praha 2, nebo e-mailem na adresu sekretariat@botanospol.cz do 13. 
5. 2022. Kapacita kurzu je omezena, přednost mají členové ČBS. 
Floristický kurz bude probíhat v srdci Hané, v prostoru zhruba ohraničeném městy Olomouc, 
Hranice, Hulín a Prostějov a vojenskými výcvikovými prostory Libavá a Březina. Přirozený střed 
této oblasti tvoří Přerov, který využijeme jako základnu. Budeme se pohybovat převážně na 
území termofytika a částečně také v teplejších oblastech mezofytika ve fytochorionech 21. 
Haná, 71. Drahanská vrchovina a 76. Moravská brána. Přestože celý prostor vyplňuje převážně 
fádní kulturní krajina, navštívíme pestrou škálu biotopů od lužních lesů, dubohabřin a doubrav, 
přes xerotermní trávníky, vlhké louky, pobřežní porosty a rybníky po polní mokřady a odkaliště 
cukrovarů. Exkurze plánujeme mimo jiné do NPR Žebračka, NPR Zástudánčí a PR Království 
(vše lužní lesy), NPP Hrdibořické rybníky (mokřady), NPR Hůrka u Hranic (dubohabřiny na 
vápenci) a NPP Za Hrnčířkou (xerotermní trávníky). Trasy povedou na lokality řady druhů, které 
mají na Hané ojedinělé výskyty v rámci ČR, např. potočnice drobnolistá (Nasturtium 
microphyllum), matizna bahenní (Angelica palustris) a ostřice přítupá (Carex obtusata). Těšit 
se můžete i na další vzácné druhy jako je šťovík bahenní (Rumex palustris), snědek pyrenejský 
kulatoplodý (Ornithogalum pyrenaicum subsp. sphaerocarpum), mochna malokvětá 
(Potentilla micrantha) a mnoho dalších. Floristický kurz bude věnován památce Vítka Grulicha. 
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XI. sjezd České botanické společnosti na téma Botanický výzkum a jeho praktické aplikace se 
uskuteční v Praze na Albertově ve dnech 8. – 10. 10. 2022. Do konce dubna je možné ještě 
přihlásit příspěvek formou posteru. Přihláška posteru je ke stažení na našich stránkách zde 
https://botanospol.cz/cs/node/6622. S přihláškou posteru zašlete krátký abstrakt příspěvku 
(zasílejte na adresu sekretariat@botanospol.cz).  

Vaši účast na sjezdu (bez ohledu na to, zda přihlašujete poster či nikoli) potvrďte vyplněním 
formuláře přihlášky (https://forms.gle/jk7YuSS1ReaaM18k7). V přihlášce uveďte, zda máte 
zájem o sobotní a nedělní oběd v restauraci na Albertově, sobotní raut v botanické zahradě 
PřF UK spojený s komentovanou prohlídkou skleníkových sbírek, o ubytování a o účast na 
pondělních exkurzích. Ubytování od pátku do pondělí (3 noci) je pro účastníky sjezdu 
rezervováno na koleji Větrník, Praha 6 (5 minut od metra). Registrační poplatek: 1200 Kč, 
členové ČBS 800 Kč, studenti do 26 let 800 Kč, studenti členové ČBS 200 Kč (registrační 
poplatek zahrnuje účast na přednáškách po oba dny, občerstvení o přestávkách, sobotní 
a nedělní oběd, sborník abstraktů, blok a tužku s logem ČBS). Za ubytování, účast na rautu 
a účast na pondělních exkurzích se platí navíc. Přihlášku na sjezd vyplňte nejpozději do 30. 6. 
2022; přihlášení obdrží pokyny k platbě e-mailem na adresu, kterou uvedou ve formuláři 
přihlášky. 

S pozdravem a přáním hezkého jara 

Michal Štefánek a Romana Štěpánková 
 

 
 

Jihomoravská pobočka ČBS pořádá na jaře 2022 následující exkurze: 
 
10. 4.      Karel Fajmon: Putování za violkou bílou, tentokrát do obce Mikovice. Sraz v 10:00 
u kaple sv. Anežky České v Mikovicích. Možné spojení z Brna vlakem do Uherského Hradiště 
v 7:35, cílová stanice Vésky 9:49, s přestupem v Hradišti. Předpokládané zakončení exkurze 
ca v 17:00 tamtéž, resp. v nedaleké hospodě U Slezáčků. 

30. 4.      Jan Roleček: Údolím Oslavy od Senorad do Oslavan, přes pastviny na Véhonu u 
Senorad, Kovářův kopec s Saxifraga rosacea u Oslavan až do místní hospody. Sraz v 9:15 v 
Senoradech na zastávce autobusu. Možné spojení z Brna vlakem v 7:45, přestup v Tetčicích 
na autobus 165 do Senorad 

14. 5.     Jaroslav Podhorný: Výsledky managementu v pískovně u Němčan. Projdeme se 
podél Komořanské stepní stráně a okolo biopásů na Vokrámy. Po cestě prozkoumáme 
plevelovou vegetaci a ověříme výskyt rostliny roku Adonis aestivalis. Zpět přes Dražovický 
nebo Letonický hájek na autobus. Sraz na autobusové zastávce v Podbřežicích v 8.45. 
Autobus č. 602 odjíždí z Brna Zvonařky v 7.51 
 
Případné změny nebo aktuální informace najdete na webu Jihomoravské 
pobočky: http://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 
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Třetím rokem na Kozím vršku 
V sobotu 26. 2. 2022 se uskutečnila v pořadí třetí brigáda v PP Kozí vršek, jedné ze dvou 
posledních lokalit Pulsatilla vernalis subsp. vernalis u nás a jediném nemovitém majetku ČBS. 
Druh je ohrožen v celém svém areálu (vizte dřívější informace 
https://botanospol.cz/sites/default/files/2020-04/Botanika_012020_Pulsatilla.pdf). Celkově 
lze říci, že se obnovované populaci z posledního fertilního jedince na lokalitě daří. Z deseti před 
dvěma lety vysazených jedinců většina prosperuje. Stejně tak se zdá, že dalších deset 
vysazených na podzim se uchytí. Rostou i semenáčky ze semen vysetých přímo na lokalitě vloni 
a předloni. Rádi bychom ale viděli, že se další jedinci uchycují již spontánně, bez naší pomoci. 
K tomu snad poslouží hlavní letošní činnost, vyhrabání opadu a mozaikovité stržení drnu v 
okolí plodných jedinců. Nejspíš ale budou nutné další naše řízené zásahy, cílené vysazování 
dalších napěstovaných jedinců a vysévání semen, přesněji zapravování semen do půdy, což se 
zdá nezbytné pro jejich úspěšné vyklíčení. To možná dělaly kozy, které se historicky na Kozím 
vršku skutečně pásly. Uvidíme v dalších letech. 

Karel Prach 
 

 

Pracovní skupina pro ochranu přírody České botanické společnosti ve 
spolupráci s AOPK ČR, Botanickým ústavem AV ČR a PřF UK 

 vás zve na 
 

9. ročník 

Tematické setkání ke studiu vzácných a ohrožených druhů naší květeny 

pořádaný jako vzpomínka na dlouholetého aktivního účastníka našich setkání 
Vítka Grulicha 

 

které se uskuteční ve dnech 

4. - 6. května 2022 
na okraji CHKO České Středohoří v Úštěku  

 

Jako obvykle plánujeme, že základem setkání bude představení projektů jednotlivých 
účastníků z různých tematických okruhů – výzkum vzácných druhů, problematika 
managementu vzácných druhů a jejich lokalit, záchranné programy – a následná diskuze či 
výměna zkušeností mezi účastníky z různých institucí (univerzity, výzkumné ústavy, státní 
ochrana přírody, nevládní organizace).  

Zároveň na setkání proběhne plénum pracovní skupiny Ochrana přírody, včetně voleb do 
výboru pracovní skupiny.   

Součástí programu budou také exkurze na lokality ve správě CHKO České Středohoří. Moc 
prosíme, šiřte pozvání na setkání mezi další možné zájemce!  
Více informací a přihlašovací formulář naleznete na stránkách ČBS zde 
https://botanospol.cz/index.php/cs/node/6648 
Prosíme o vyplnění přihlášky do 31. března 2022 prostřednictvím interaktivního formuláře. 
(https://forms.gle/qvXH7NdPs8XSWFPQ6), součástí přihlášky je výběr jídla i rezervace 
ubytování.  

Anna Šlechtová, anna.slechtova@gmail.com 
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32. cyklus jarních exkurzí ČBS a katedry botaniky PřF UK Praha 
do okolí Prahy 

 
    
9. 4. 2022 Hopsa hejsa z Brandejsa za xerotermní květenou, vedoucí Petr Petřík.  
Z hlavní vlakové stanice Brandýs nad Labem se vydáme městem kolem památných stromů až 
nad údolí Hrušovského potoka, na něhož si brousí zuby postupující zástavba. Při sestupu nás 
překvapí udržované širokolisté suchomilné trávníky i zbytky mokřádků. Budeme postupovat 
kolem Hrušovského rybníka, kde v zářezu silnice roste křivatec český, až dojdeme do našeho 
cíle na PP Kuchyňka. Tam se kromě zmíněného křivatce můžeme těšit na pryskyřník illyrský. V 
současnosti je na posledních dvou lokalitách domlouvána péče ve spolupráci s brandýskými 
skauty. Celá trasa je zde: https://mapy.cz/s/ducaborolo  
Sraz v 9:00 na nádraží Brandýs n. L. (krátce před tím tam příjíždí spoje od Prahy i okolí). Nazpět 
se lze vrátit do Brandýsa nebo jet autobusem z Brázdimi.  
     
23. 4. 2022 Po stopách Jindřicha Suzy za lišejníky, mechy a cévnatými rostlinami na suché 
vršky jižně od Berouna, vedoucí Zdeněk Palice, Zdeněk Soldán a Pavel Špryňar.  
Od vlakového nádraží v Berouně po polních cestách na jih přes návrší Ratinka, Malý Koledník 
a okolo lomu Kosov zpět do Berouna.    
Sraz v 8:55 v Berouně před vlakovým nádražím (z Prahy je možné jet např. osobním vlakem v 
7:51 z Hlavního nádraží nebo v 7:58 ze Smíchovského nádraží, příjezd do Berouna v 8:42). 
    
7. 5. 2022 Ze Svatého Jana vyhlídkovou cestou do Berouna, vedoucí Tomáš Tichý.  
Skalní vegetace na Dlouhé skále (jarní efemery, Silene nemoralis), možná korálice v bučinách 
na Herinkách, Iris aphylla nad Hostimí, Adonis vernalis na Čihadle, Poa badensis na Lištině, 
Lathyrus pannonicus, Anemone sylvestris a Daphne cneorum na západním okraji lesa.  
Sraz v 9:50 ve Svatém Janu pod Skalou. Busem ze Zličína v 8:35 do Berouna (možno též 
vlakem), přestup na bus v Berouně, zastávka U černého koně v 9:29, příjezd do Svatého Jana 
v 9:46. Odjezd z Berouna do Prahy možný vlakem každou půlhodinu. 
 
14. 5. 2022 Lužní lesy a louky v Polabí, vedoucí Jindřich Chrtek. 
Rezervace Louky u Choťánek a Libický luh (severní část).  
Odjezd Praha hlavní nádraží 8:08, příjezd Poděbrady 9:00 (sraz v Poděbradech po příjezdu 
vlaku), zpět z Libice nad Cidlinou (vlak, každou hodinu). 
 
21. 5. 2022 Karlické údolí, vedoucí Jaroslav Vojta a Michal Procházka.  
Převážně lesnatá krajina ve východní části Českého krasu (vápnomilné bučiny, suťové lesy, 
habřiny, teplomilné šípákové a mochnové doubravy), Adenophora liliifolia a spousta dalších 
„špeků“. Sraz na železniční stanici v Černošicích v 9:46 (po příjezdu vlaku od Prahy, z Hlavního 
nádraží odjezd v 9:19). Zpět autobusem z Roblína v 15:07 na Nádraží Radotín.  
        
28. 5. 2022 Za rostlinou roku a dalšími plevely na Kralupsko, vedoucí Michal Štefánek. 
Převážně polní krajinou z Kralup přes Lešany do Velvar, k vidění budou vedle polních plevelů 
(určitě Adonis aestivalis, možná i Adonis flammea či Erysimum repandum) i xerotermní 
trávníky (např. Astragalus austriacus).  

https://mapy.cz/s/ducaborolo


Odjezd Praha-Masarykovo nádraží v 8:12, příjezd Kralupy nad Vltavou 8:45 (zde sraz); návrat 
vlakem z Velvar nejspíše v 15:49 s přestupem v Kralupech (možno i dříve v 14:49 nebo naopak 
později v 16:49). 
 
3. 6. 2022 (pátek!) Co vše roste na Toulcově dvoře? Vedoucí Petr Karlík. 
Nenáročná exkurze na páteční odpoledne. Navštíveny budou zachovalé biotopy a představeny 
budou také matečnice - pěstební plochy pro Pražskou regionální směs lučních semen. Vstup 
do areálu bude zajištěn zdarma.  
Sraz v 15:00 na zastávce autobusu "Toulcův dvůr" v Praze-Hostivaři.   

 

Botanické exkurze PřF JU, Jihočeské pobočky ČBS a AOPK ČR 

Jaro 2022 

Jaro důrazně klepe na dveře, a tak všechny zájemce o rostliny a přírodu srdečně zveme na 
tradiční jihočeské botanické exkurze. Pro případ neočekávaných změn sledujte těsně před 
exkurzí nástěnku katedry botaniky (http://botanika.prf.jcu.cz), kde budou aktuální informace.  

Lichenologická exkurze do údolí Kozlovského potoka u Poněšic 
neděle 13. 3. – Sraz u Botanické vily v 9:00. Doprava autem. – Vede Jan Vondrák. 

Do údolí Vltavy kolem Zlaté Koruny  
sobota 2. 4. – Odjezd z Českých Budějovic autobusového nádraží v 9:00 (autobusem na 

Krumlov), vystupujeme v Kosově (zastávka Kosov/Kamenný Újezd) - vracíme se 
vlakem ze Zlaté Koruny nebo autobusem z Rájova, podle počasí a nálady někdy po 
16:00. Lupu a buřty s sebou! – Vede Jan Šuspa Lepš.  

Údolí Vltavy u Purkarce 
sobota 9. 4. – Odjezd z Českých Budějovic autobusového nádraží v 8:05 (autobusem směr 

Hluboká nad Vltavou, nástupiště 15), výstup na zastávce Hluboká n. Vlt., Zámostí 
most. Návrat z autobusové zastávky Olešník, Chlumec, rozc. 0.5 v 16:43 (ČB 
autobusové nádraží 17:15) – Vede Karel Prach. 

Na medvěda (medvědici) a jarní kytky k Otavě  
sobota 23. 4. – Odjezd z Českých Budějovic rychlíkem směr Plzeň v 8:04, přestup v Protivíně 

na osobní vlak směr Březnice do Čížové (8:57). Navštívíme PP Dubná (medvědice 
lékařská a mnoho jiných skalních a teplomilných rostlin) a poté půjdeme údolím 
Otavy do Písku, celé asi 19 km. Návrat vlakem nebo autobusem z Písku podle toho, 
co stihneme (pravděpodobně 17:09, 17:20 nebo 17:59). – Vede Petr Koutecký. 

Údolím Zlatého potoka na kohátku  
sobota 30. 4. – Sraz na autobusové zastávce Vitějovice, Osule (49°03'15.6"N, 14°03'28.6"E) v 

9:39 po příjezdu autobusu z Č. Budějovic (odjezd z ČB v 8:50, směr Vimperk). Přes 
zříceninu hradu Osule podél Zlatého potoka až do rezervace Kralovické louky 
(Tofieldia calyculata, Triglochin palustre, Dactylorhiza majalis). Návrat z Nebahov, 
odjezd v 16:12 do Prachatic, přestup v 17:30 na autobus do ČB (v ČB v 18:25). – 
Vede Jana Janáková. 



Nejen do města zajímavých sleziníků  –  Bechyně a údolí Lužnice  
sobota 7. 5. – Sraz před vlakovým nádražím v Bechyni v 9:51 po příjezdu vlaku (z ČB odjezd v 

7:57, přesedání v Táboře v 9:05). Městem a skalnatým údolím Lužnice pod Bechyní, 
hledání zajímavých sleziníků, dále okruhem přes Hvožďany. Zpět přímým 
autobusem z Bechyně v 16:15 nebo v 18.03 vlakem z Bechyně. – Vede Libor Ekrt. 

Na vrch Hrad u Želnavy 
sobota 14. 5. – Sraz na zastávce Pernek na Šumavě po příjezdu vlaku v 9:41. Odjezd z Č. 

Budějovic v 7:43, společnost GW Train. Návrat v 15:59 nebo 17:57, případně až 
19:53 z Perneku (v ČB 17:46, 19:45, 21:45) – Vede Milan Štech a kol. 

Po hrázích rybníků v okolí Malých Chrášťan  
sobota 21.5. – Sraz na autobusové zastávce Břehov rozc. (49°1'49.9"N, 14°19'53.3"E) v 9:10 po 

příjezdu autobusu z Č. Budějovic (odjezd z ČB v 8:50, směr Vimperk). Zbytky 
acidofilních doubrav a hráze rybníků Medenice (Rosa gallica), Lesní (Dianthus 
superbus), Hlásný, Malý a Velký Karasín (Eleocharis uniglumis a Thalictrum lucidum) 
a Velký farský. Návrat autobusem z Němčic v 17:55 (v ČB v 18:20). – Vede Jana 
Janáková. 

Exkurze se konají za každého počasí. Aktuální informace je možno získat 
na http://botanika.prf.jcu.cz, na Facebooku (http://www.facebook.com/pages/Katedra-

botaniky-P%C5%99F-JU/424484454306472)  
nebo u Milana Štecha (tel. 387772373, mobil 724149053 nebo e-mail stech@prf.jcu.cz).  

 

 

 

 

 

Jihočeskou rostlinou roku 2022 je máta vodní  
 

Vedení jihočeské pobočky ČBS zvolilo za jihočeskou rostlinu roku 2022 mátu vodní (Mentha 
aquatica). Kromě jednodenních akcí věnujeme také letošní společnou víkendovou exkurzi 
revizi historických a hledání nových lokalit máty vodní na Třeboňsku. Termín víkendové 
exkurze je 26. – 28. 8. 2022. Ubytování je zajištěno na terénní stanici Správy CHKO Třeboňsko 
Hajnice u Mirochova. Zájemci se mohou do 31. 7. 2022 přihlásit jednateli pobočky Martinovi 
Lepšímu e-mailem (lepsi@seznam.cz) nebo poštou (Jihočeské muzeum, Dukelská 1, 370 51 
České Budějovice). 
 
        Milan Štech a Karel Boublík 

 

 
 
 
 
 



 

1. Jednodenní exkurze: tradičně v sobotu, na výjimky je výslovně upozorněno. Pro úplnost 
programu uvádíme i ty, které již proběhly. 

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 3–5 km). 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.  
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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. 

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. pillosella 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 musí 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! www.spcbs.estranky.cz – facebook.com/spcesbotspol/ 
HOSTÉ JSOU NA VŠECH AKCÍCH POBOČKY SRDEČNĚ VÍTÁNI  

 
S přáním úspěšné sezóny 2022, za výbor pobočky 

 
jednatel:       předseda: 
Mgr. Ivan Bílek      Ing. Čestmír Ondráček 
Třešňová 1675       Oblastní muzeum 
432 01 Kadaň                  Palackého 86  
bilek.ivan@gmail.com                 430 01 Chomutov  
  ondracek@muzeumchomutov.cz 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přihlašuji se závazně na floristický kurz ČBS v Přerově, 
10. – 16. července 2022 

 
Jméno a příjmení:  

Datum narození:     Číslo OP:  

Adresa včetně PSČ: 

Pracoviště/škola:  

E-mail a telefon:  

 
Mám zájem o ubytování (zakroužkujte): 
 
A/ na pokoji DM, SŠZe Přerov, Osmek 367/47 za 300 Kč/noc  
 
10.7./11.7. 11.7./12.7. 12.7./13.7. 13.7./14.7.  14.7./15.7.  15.7./16.7. 
 
Chci být ubytován s panem/paní:  
 
Vašemu požadavku na společné ubytování partnerské dvojice, případně celé rodiny v DM 
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 na internátě nepožaduji, zajistím si vlastní 
 
Objednávám maxi snídaně v ceně 170 Kč/snídaně na dny: 
 
11.7.  12.7.  13.7.  14.7.  15.7. 
 
Objednávám večeře v ceně 150 Kč/večeře na dny: 
 
10.7.  11.7.  12.7.  13.7.  14.7.  15.7. 
 
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 00 Praha 2; e-mail: sekretariat@botanospol.cz do 13. 5. 2022. 
 
 
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


Slovenská botanická spoločnosť pri SAV, Česká botanická společnost 
a Štátna ochrana prírody SR 

 

vás srdečne pozývajú na 
 

Floristický kurz SBS a ČBS v Senici 
 

ktorý sa uskutoční v dňoch 3. – 9. júla 2022 
 

Exkurzie s odborným výkladom sa budú konať v dňoch 4. až  9. júla 2022 (pondelok až sobota, 
exkurzie v sobotu sa uskutočnia len za dostatočného záujmu zo strany účastníkov aj vedúcich) 
po skupinách okolo 15 – 20 účastníkov. Prvé exkurzie začnú v pondelok ráno, preto je potrebné 
zaregistrovať sa už v nedeľu 3. júla 2022 popoludní/podvečer, kedy bude aj oficiálne otvorenie 
kurzu. Podrobnejšie pokyny dostanú záväzne prihlásení účastníci e-mailom (prípadne 
poštou) v priebehu mája 2022 a budú uverejnené aj na webovej stránke SBS 
(www.sbs.sav.sk). 
 

Účastnícky poplatok:  
študenti (členovia aj nečlenovia SBS): 15 € 
členovia SBS (doktorandi, dôchodcovia a ostatní riadni členovia): 20 € 
ostatní: 25 € 
deti do 15 rokov (nedostanú vstupné informačné materiály a zborník): zdarma 
(Účastnícky poplatok zahŕňa: vstupné informačné materiály o území, pero, zápisník, taška, 
dodanie zborníka výsledkov FK po jeho publikovaní.) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Záväzná prihláška na Floristický kurz v Senici 
(vyplňte elektronicky alebo čitateľným rukopisom) 

 

Meno a priezvisko, tituly:  

Adresa, vrátane PSČ:  

E-mail: ......................................................................... Tel.: .......................................... 

Ubytovanie:  
Ubytovanie je zabezpečené v Školskom internáte pri Strednej odbornej škole podnikania v 
remeslách a službách v Senici na Štúrovej ulici 141/32. Vzdialenosť internátu od autobusovej 
stanice je cca 1200 m, od železničnej stanice cca 2800 m. Ubytovanie je v 3-posteľových izbách 
bunkového typu, to znamená, že dve izby sú prepojené kúpeľňou a WC. V internáte je WIFI 
pripojenie. Cena ubytovania je 10 €/osoba/noc (platba pri registrácii). Ubytovanie nie je 
možné na karimatkách mimo izieb!  
Senica a okolie (Myjava) poskytujú aj ubytovanie s vyšším štandardom (Grand hotel Senica, 
hotel Arli, hotel Branč, hotel Štefánik). Záujemcom o takéto ubytovanie odporúčame 
rezervovať si ho individuálne prostredníctvom portálov, napr.: www.booking.com, 
www.trivago.sk, www.megaubytovanie.sk. 
 

Mám záujem o ubytovanie v Školskom internáte pri SOŠ v Senici v dňoch (zakrúžkujte):  

3./4. 7.       4./5. 7.       5./6. 7.       6./7. 7.       7./8. 7.      8./9. 7*.      
 

Na izbe chcem bývať podľa možnosti s: ...................................................................... (vypĺňať 
iba pri konkrétnom záujme a zhodne tí, čo chcú bývať spolu a zároveň uveďte preferenciu 

http://www.booking.com/
http://www.trivago.sk/
http://www.megaubytovanie.sk/


počtu ubytovaných na izbe; preferencia bude dodržaná v závislosti od počtu prihlásených 
účastníkov) . 
* Ubytovanie bude zabezpečené len v prípade, ak počet ubytovaných nebude menší ako 20 
účastníkov. 
Strava:  

V blízkej školskej jedálni Strednej odbornej školy podnikania v remeslách a službách (ul. V. 
Paulínyho Tótha 31/5) je zabezpečená večera (polievka + hlavné jedlo) v jednotnej cene 4,50 
€ (platba vopred pri registrácii). V prípade dostatočného záujmu budú zabezpečené aj raňajky 
v cene 2,80 €. Záujem o stravovanie prosíme vyznačte. 
 

Mám záujem o raňajky v dňoch (zakrúžkujte typ a dni):    mäsité/nemäsité 
4. 7.       5. 7.       6. 7.       7. 7.      8. 7.      9. 7.     
 

Mám záujem o večeru v dňoch (zakrúžkujte typ a dni):    mäsitú/nemäsitú 
4. 7.       5. 7.       6. 7.       7. 7.      8. 7.        
 
 
 

Dátum a podpis: ..............................................................................................................  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prihlášku (so zreteľne označenými požiadavkami) zašlite na adresu:  
 

Účastníci zo Slovenska: doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita, 
Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra, e-mail: pavol.elias.jun@gmail.com 

Účastníci z ČR: Mgr. Romana Štěpánková, ČBS, Benátska 2, 128 01 Praha 2; e-mail: 
botspol@natur.cuni.cz  
 

Prihlášky zasielajte najneskôr do 13. 05. 2022. 
V prípade mimoriadneho záujmu prednosť majú skôr prihlásení.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


