
XI. sjezd České botanické společnosti 

Exkurze 10. 10. 2022 

 

Exkurze č. 1 – Milovice: 

Vedoucí: Miloslav Jirků a Kamila Vítovcová 

Odjezd autobusu v 9:00 z Albertova (přistavení autobusu na adresu Albertov 6), příjezd do Milovic 

v cca 10:00; trvání exkurze cca 4 ½ hod., návrat do Prahy mezi 15:00 a 16:00 

Doporučujeme si vzít s sebou jídlo a pití dle uvážení, nějaké minimální občerstvení bude zajištěno 

v autobuse. 

Exkurze č. 2 – Český kras: 

Vedoucí: Tomáš Tichý, Jindřich Prach, Karel Prach 

Odjezd vlakem v 8:46 ze Smíchova do Loděnice (spoj Praha - Beroun, přes Rudnou u Prahy) 

Pěšky přes PP Syslí louky, Paní hora, lom Čeřinka, Doutnáč, Chlum, Srbsko – celková trasa cca 13 km; 

v Srbsku závěrečná hospoda a předpokládaný odjezd vlakem v 16:24 do Prahy. 

Zaměření na ochranářské managementy na bezlesí i v lese, sukcesi v lomech a na opuštěných 

polích; diskutována bude i celková problematika ochrany přírody ve velkoplošných i maloplošných 

chráněných územích a změny krajiny. 

Na vlastní cestu si vezměte s sebou jídlo a pití.  

Exkurze č. 3 – Prokopské údolí: 

Vedoucí: Jiří Rom, Petr Karlík, Michal Štefánek 

Sraz v 9 hodin na stanici metra B Radlická (ve vestibulu při východu) 

Pěšky do PP Ctirad, přes Dívčí hrady (výběh pro koně Převalského), dále po hraně Prokopského údolí 

na Hemrovy skály se závěrečným neformálním posezením v pivovaru Prokopák (ca v 15 hodin). 

Odtud návrat busem č. 230 z Klukovic do Barrandova (možno též dojít přímo na tramvaj na zastávku 

Poliklinika Barrandov). 

  

Exkurze bude zaměřena na ochranářská opatření zajišťovaná Magistrátem Hl. m. Prahy – obnova 

populace modráska vičencového a dalších ohrožených motýlů (ve spolupráci s ČZU), pastva koně 

Převalského a obnova xerotermních biotopů na bývalých polích (ZOO Praha), obnova starých sadů, 

příprava pražské regionální směsi osiva (PBZ), pastva ovcí a koz na stepních plochách a tak dále…  

Doporučeno vlastní jídlo a pití (hospoda bude až na konci cesty :) 


