
Západočeská pobočka České botanické společnosti 

Tylova 22, Plzeň,  301 25 Plzeň 

 

 

Pozvánka na exkurze Západočeské pobočky ČBS 

 

5. 4. 2023 středa:  Jarní flóra na Petrovce / vede Ivona Matějková (tel. 604 570 387, 

imatejkova@zcm.cz). 

Odpolední exkurze do přírodní rezervace Petrovka, okružní trasa, převážně po turistických 

stezkách a vyšlapaných pěšinách. Průzkum jarní květeny včetně kolonií bledule jarní 

(Leucojum vernum) v olšině na horním toku Boleveckého potoka. Údolní fenomén krajiny a 

jeho vodní režim (potoky, tůně, zbytky odvodňovacích struh zarůstajících vegetací apod.). 

Celková délka trasy je zhruba 5 km. 

Sraz účastníků: na tramvajové zastávce Plzeň-Košutka (konečná stanice tramvaje č. 4) ve 

14:00. Ukončení exkurze se předpokládá v podvečerních hodinách, návrat na tram. zast. 

Plzeň-Košutka. 

 

 

22. 4. 2023 sobota:  Za jarní květenou z Mladotic do Plas /vede Lenka Pivoňková (tel. 605 

434 912). 

Exkurze zaměřená na jarní květenu. Projdeme svahy podél Střely od vlakové zastávky 

Mladotice přes Malovanou skálu do Plas. Je nutné počítat s náročnějším terénem, vhodná je 

zpevněná obuv. Celková délka trasy přibližně 10 km. 

Sraz účastníků: na železniční zastávce Mladotice v 9:10. 

Doprava: cesta tam – odjezd vlakem z Plzně hl. n. v 8:17, příjezd do Mladotic zast. v 9:06 / 

cesta zpět – návrat z Plas (např. vlak v 15:01, 15:23, 17:01 nebo autobus v 16:17). 

 

 

19. 5. 2023 pátek:  Český křemenný val u Chodova pohledem botanika a geologa. Průvodci: 

za botaniku Ivona Matějková (tel. 604 570 387, imatejkova@zcm.cz), za geologii Václav 

Pachl (LB Minerals, s.r.o.). 

Botanicko-geologická vycházka zaměřená na geologický fenomén Český křemenný val v 

přírodní památce Chodovské skály a mokřadní flóru přírodní památky Louka u Šnajberského 

rybníka. Doporučuje se vodě odolná a zpevněná obuv do skalnatého a podmáčeného terénu. 

Délka trasy je přibližně 5 km. 

Sraz účastníků: na vlakové zastávce v obci Trhanov v 9:00. 

Doprava: cesta tam – vlakem do železniční zastávky Trhanov (trasa Domažlice – Poběžovice) 

nebo individuálně autem / cesta zpět – odjezd z vlakové zastávky v Havlovicích, odkud se 

motorizovaní účastníci dostanou zpět do Trhanova. 

Pozn.: exkurzi pořádá AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les. 

 

 

21. 5. 2023 neděle: Filipohorské polopřirozené louky / vede J. Sladký (tel. 728 496 065, 

jiri.sladky@nature.cz). 

Botanická vycházka na louky v okolí obce Filipova Hora. Posoudíme druhovou pestrost 

různých typů luk a jejich způsob obhospodařování. Celková délka trasy je okolo 4 km. 

mailto:imatejkova@zcm.cz)/
mailto:imatejkova@zcm.cz)/
mailto:jiri.sladky@nature.cz)


Exkurze se koná za každého počasí (s sebou nepromokavou obuv i oděv). Botanické lupy 

vítány. 

Sraz účastníků: v 10:00 v obci Filipova Hora (okres Domažlice), u turistického přístřešku 

v centru obce. 

Doprava: po vlastní ose. 

Pozn.: exkurzi pořádá AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les.  

 

 

11. 6. 2023 neděle:  Botanicko-hydrobiologická exkurze povodím Malesického potoka / 

vedoucí exkurze: za hydrobiologickou část Petr Lejčko (Lejcko@seznam.cz), za botanickou 

část Ivona Matějková (tel. 604 570 387, imatejkova@zcm.cz). 

Okružní trasa do okolí Chotíkova. Při exkurzi se zaměříme na horní tok Malesického potoka 

pod Krkavcem. Seznámíme se s jeho historií a krajinnými úpravami, které vedly k citelným 

zásahům do vodního režimu (napřímení vodního toku, odvodnění krajiny). Rovněž bude 

prozkoumána místní květena. Doporučuje se zpevněná a vodě odolná obuv. Celková délka 

trasy je přibližně 4 km. Po skončení exkurze možnost občerstvení v cyklobufetu Na Štuperku. 

Sraz účastníků: v obci Chotíkov, na autobusové zastávce Chotíkov v 10:30. 

Doprava: cesta tam – odjezd autobusem z Plzně, Terminál Hlavní nádraží v 10:10, příjezd do 

Chotíkova v 10:29 / cesta zpět – návrat z Chotíkova do Plzně v odpoledních hodinách (odjezd 

autobusem v 14:31, případně v 15:30). 

Pozn.: akce je pořádána spolkem Živá krajina Plzeňský kraj, z.s. a Západočeskou pobočkou 

ČBS.    

 

 

14. 6. 2023 středa: Botanická exkurze do Zoologické a botanické zahrady města Plzně / vede 

Johana Hanzlíčková (tel. 608 259 244, hanzlickovaj@plzen.eu). 

Odpolední vycházka s naučným výkladem tematicky zaměřená na ohrožené biotopy a druhy 

České republiky a Slovenska. Akce proběhne pod vedením J. Hanzlíčkové, odborné 

pracovnice z botanického oddělení ZOO Plzeň. V plánu je i návštěva turisticky nepřístupné 

části botanické zahrady, kde probíhá kultivace vybraných vzácných druhů.  

Sraz účastníků: v 14:00 u hlavního vchodu do Zoologické zahrady (u pokladen). 

Doprava: k areálu ZOO je možné se přiblížit tramvají č. 4, zastávka Zoologická zahrada. 

 

 

1. 7. 2023 sobota: Z Úherců do Nýřan přes PR Janovský mokřad / vede Daniel Papež 

(tel. 728 668 756, danielpapez@email.cz).  

Půldenní (případně celodenní) exkurze podél Lučního a Vejprnického potoka zaměřená 

primárně na okolí přírodní rezervace Janovský mokřad s pastvou velkých býložravců. Trasa 

plánovaná z Úherců vede přes travinná společenstva a agroekosystémy do rezervace. 

V chráněném území probádáme borové kultury, olšové lesy, porosty vysokých ostřic a jiné 

mokřadní či mezofilní biotopy. Cestou zpět půjdeme přes muzeální dráhu DIOSS Nýřany a 

přilehlá pole i porosty ostřic. Je vhodné vzít si s sebou holínky. Délka trasy je přibližně 9 km.  

Sraz účastníků: na autobusové zastávce v Úhercích v 9:50. 

Doprava: cesta tam – autobusem z Plzně, Terminál Hlavní nádraží (odjezd v 9:15), příjezd do 

Úherců v 9:49 / cesta zpět – v odpoledních hodinách z Nýřan. Možnost dopravy po vlastní 

ose.  
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Těšíme se na setkání s vámi, hosté jsou na všech akcích vítáni. 

 

 

 

 

Jiří Sladký          Ivona Matějková 

  předseda                   jednatel 


