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News from the Section

Jarní „bryo-lichenodny“ napotřetí v Bílých Karpatech

Na třetí pokus (v roce 2020 zrušeno bez náhrady, v roce 2021 formou 
online setkání) se uskutečnilo 27. jarní bryologicko-lichenologické setká-
ní v Bílých Karpatech ve dnech 24.–27. března 2022. Základnou pro        
24 bryologů se na čtyři dny stala chata uherskobrodských lyžařů Lopata 
nedaleko Mikulčina vrchu.

Ve čtvrtek odpoledne jsme sestoupili po sjezdovce Mikulčina vrchu do 
údolí Hrnčárského potoka, při cestě jsme prozkoumali bryoflóru jednoho 
lesního prameniště a přírodní památky V Krátkých.

V pátek jsme vyrazili do ciziny, do obce Vršatské Podhradie na 
Slovensku. Cílem byla přírodní rezervace Vršatské hradné bralo, někteří 
ale při cestě z parkoviště neodolali a nakoukli i do sousední přírodní 
rezervace Vršatské bradlá. Dvacítka bryologických kamzíků na vápen-
cových skalách neunikla pozornosti polície SR, ale kontrola proběhla bez 
problémů, „papíry“ jsme měli v pořádku. Odpolední zastávkou byla 
přírodní památka Krivoklátská tiesňava. Některým to bylo málo a vydali se 
na přírodní památku Krivoklátské lúky, zbylí vzali zavděk prameništěm 
při cestě s Philonotis calcarea a krásným porostem plodné játrovky Aneura 
pinguis.

První sobotní lokalitou byla přírodní památka U Zvonice v katastru 
obce Lopeník, bělokarpatská louka, místy podmáčená. Naši pozornost si 
vyžádal Acaulon muticum, po prvním nálezu si skoro každý našel své 
Ephemerum. Při přesunu na další lokalitu, přírodní rezervaci Hladké 
někteří „zdržovali“ neustálými nálezy zajímavých druhů v příkopech          
u cesty. Při návratu zpět na parkoviště i přes „zákaz se zdržovat“ 
nahlížením do příkopů byla zaznamenána např. Blasia pusilla. Poslední 
sobotní lokalitou byla přírodní památka Kalábová, mokřadní louka.

Čtyřdenní setkání jsme završili v neděli průzkumem přírodní 
památky Lom Rasová, kde jsme obdivovali před nedávnem objevený 
slatinný mech Drepanocladus lycopodioides.

Za nádherné čtyři dny patří velké poděkování Svatce Kubešové a Pavlovi 
Dřevojanovi za pečlivou přípravu a perfektní organizaci.

Vladimír Koníček
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Pozvánka na podzimní bryologicko-lichenologické setkání na 
Drahanské vrchovině
Tradiční podzimní dny se budou konat ve dnech 13.–16. října 2022 na 
severu Drahanské vrchoviny. Ubytování je zamluveno v rekreačním 
zařízení v Baldovci – Camping Baldovec (www.baldovec.cz). 
Upřesňující informace budou během pozdního léta zaslány 
přihlášeným účastníkům a zveřejněny na webových stránkách Sekce. 
Přihlášky zasílejte nejpozději do 30. srpna na e-mail: 
josef.placek@seznam.cz.

Na setkání se těší Josef Plaček

ZPRÁVA O ČINNOSTI BRYOLOGICKO-LICHENOLOGICKÉ SEKCE ČBS 
V ROCE 2021

Report on the activities of the Bryological and Lichenological 
Section CBS in 2021

Výbor sekce pracoval ve složení: předsedkyně S. Kubešová, místopředsed-
kyně E. Mikulášková, správce členské základny V. Plášek, správce 
webových stránek M. Man a zástupce šéfredaktora Bryonory J. Šoun.

Členství
Celkový počet členů na konci roku 2021 byl 107, z toho 58 členů ČBS,        
35 přidružených členů a 14 zahraničních členů. 
Členské příspěvky činily 150,- Kč pro řádné členy, 350,- Kč pro přidružené 
domácí členy a zahraniční členy s osobním odběrem zpravodaje Bryonora 
a 550,- Kč při zasílání zpravodaje do zahraničí.

Aktivity
Ediční činnost
Pokračovalo vydávání časopisu Bryonora, který je jedním ze tří oficiálních 
časopisů ČBS. Všechny odborné příspěvky, které jsou v něm uveřejněny, 
jsou recenzovány. Redakční rada pracovala ve složení: Pavel Dřevojan 
(šéfredaktor), Jaroslav Šoun (zástupce šéfredaktora), Eva Mikulášková 
(technická redaktorka), Anna Bérešová, Michal Hájek, Josef P. Halda, 
Jana Kocourková, Svatava Kubešová, Jan Kučera, Ondřej Peksa, 
Vítězslav Plášek a David Svoboda. Vladimíra Mrázková zajišťuje sazbu, 
Frederick Rooks a Jan W. Jongepier korekturu anglicky psaných textů. 
Časopis je zařazen na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných 
periodik vydávaných v České republice.
Do konce roku 2021 vyšla čísla 67 (červen, 64 stran) a 68 (prosinec,          
58 stran).
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Rozsáhlejší akce
• online jarní bryologicko-lichenologické setkání, 19. 3. 2021, sedm 

odborných referátů a zprávy členům Sekce. Počet účastníků – 29.
• 33. podzimní bryologicko-lichenologické dny proběhly 9.–12. 9. 2021     

v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. Akci organizovaly Hana Jeřábková 
a Pavlína Šámalová. Počet účastníků – 26.

Exkurze a přednášky pro veřejnost
• 30. 4. – 1. 5. 2021 – Bryologické potěšení workshop (bryologický 

víkend, Moravské zemské muzeum, vedla S. Kubešová). Počet 
účastníků – 11.

• 8. 5. 2021 – Za mechy, lišejníky a cévnatými rostlinami z Běchovic do 
Klánovic (vedli Z. Palice, Z. Soldán, P. Špryňar, exkurze pouze pro 
studenty PřF UK). Počet účastníků – 10.

• 15. 5. 2021 – Romantické údolí Mastníka u Poličan na Neveklovsku 
(vedl J. Malíček).

• 24. 7. 2021 – Bryologická exkurze za rašeliníky do osady Hutě ve 
Starých Hamrech (Moravskoslezská pobočka, vedly S. Kubešová           
a J. Tkáčiková). Počet účastníků – 12.

• 28. 8. 2021 – Bryologická exkurze do PR Smrdutá v Hostýnských 
vrších (Moravskoslezská pobočka, vedl Z. Hradílek). Počet účastníků – 
8.

• 24. 10. 2021 – Botanicko-bryo-lichenologická exkurze do oblasti Porta 
Bohemica na Kalvárii a Velkou Vendulu (vedli Z. Palice, P. Zdvořák, 
nemocnou L. Němcovou zastoupila I. Marková). Počet účastníků – 14.

• 30. 10. 2021 – Bryologická vycházka do PP Pekárna (Moravské zemské 
muzeum, Klub přírodovědecký v Brně, vedla S. Kubešová). Počet 
účastníků – 17.

Ostatní
Bryologicko-lichenologická sekce ČBS provozuje webové stránky v rámci 
webových stránek České botanické společnosti. Doplňujeme zde infor-
mace týkající se činnosti sekce (setkání, exkurze, přednášky, aktuality, 
výzvy z řad členů) a vystavujeme zde obsah časopisu Bryonora. Blíže viz 
https://botanospol.cz/cs/bls.

Zprávu sestavili S. Kubešová, P. Dřevojan a V. Plášek

HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2021

Economy for the year 2021

Hospodaření Sekce je součástí účetnictví ČBS, v rámci které má Sekce 
oddělené účetnictví (příjmy a výdaje). Příjmy Sekce sestávají z příjmů          
z prodeje časopisu Bryonora (předplatné časopisu Bryonora pro členy ČBS 
a celé příspěvky přidružených členů Sekce) a z dotace AV ČR. Výdaje se 
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skládají z výdajů na vydávání časopisu (sazba, jazykové korektury, tisk)     
a z poštovného na jeho distribuci. Náklady na vydávání Bryonory, které 
nepokryjí příjmy zde uvedené, hradí ČBS z vlastních prostředků, převážně 
z členských příspěvků svých členů. Účetní uzávěrku ČBS je možno nalézt 
na justice.cz či si ji vyžádat na sekretariátu ČBS.

(zaokrouhleno na celé stovky)

Sestavily S. Kubešová a R. Štěpánková

příjmy Sekce výdaje Sekce

příjmy 
z prodeje 
Bryonory

dotace 
AV ČR

platby 
za 

barevné 
přílohy

příjmy 
celkem

Bryonora 
(tisk + 

jazykové 
koretury 
+ sazba)

poštovné 
Sekce

ostatní 
výdaje

výdaje 
celkem

úhrada 
z rozpočtu 

ČBS

28 400 25 000 - 53 400
22 100 +

0 +
9 600

8 200 15 200 55 100 1 700
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