
33. cyklus jarních exkurzí ČBS a katedry botaniky PřF UK Praha 

do okolí Prahy 

 

    

18. 3. 2023 Za mechy, lišejníky a cévnatými rostlinami údolím Bubovického potoka, vedoucí 

Zdeněk Palice, Zdeněk Soldán a Pavel Špryňar   

Z Bubovic přes nedávno vytvořené, resp. obnovené mokřady a po úpatí/úbočí okolních vršků dál po 

proudu směrem do Srbska. 

Autobus č. 311 odjíždí z Prahy-Zličína v 7:50, příjezd do Bubovic v 8:25. Návrat vlakem ze Srbska.

     

19. 5. 2023 (pátek!) Pastviny velkých kopytníků v Milovicích, vedoucí Miloslav Jirků z 

(Biologické centrum AV ČR a o.p.s. Česká krajina)   

Divocí koně, zubři i pratuři spásají zachovalé otevřené stepi v přírodní rezervaci Milovice, která je 

součástí EVL Milovice-Mladá. Exkurze bude zaměřena na vliv pastvy na biodiverzitu lokality. Více o 

místě se můžete dočíst na www.ceska-krajina.cz/rezervace. Pro pěší oběd s sebou. Motorizovaní 

mohou v průběhu pěšího přesunu mezi pastvinami zajet na oběd do Milovic. Exkurzi pořádá pracovní 

skupina ČBS Ochrana přírody.  

Sraz v 9:08 žel. stanice v Milovicích (vlak odjíždí z Masarykova nádraží v 8:18) nebo pro ty, co 

přijedou autem, v 9:30 na souřadnicích 50.2337211N, 14.8965906E, parkovat se dá kdekoli v ulici 

Ostravská. Návrat autobusem z Benátek nad Jizerou v 16:42 (bus je v 17:10 na Černém Mostě) nebo 

autem. 

 

20. 5. 2023 Z břidlice na vápenec aneb za kociánkem a kosatcem bezlistým v Českém krasu, 

vedoucí Tomáš Tichý.   

Z Bubovic jižním svahem Vysoké stráně s kyselou teplomilnou doubravou na břidlici s kociánkem 

dvoudomým (Antennaria dioica) a odkvetlým prstnatcem bezovým (Dactylorhiza sambucina). 

Následuje vápencová Třesina s lesostepí, skalními ostrožnami a kosatcem bezlistým (Iris aphylla). 

Zakončení v hospodě U Krobiána v Hostimi.  

Autobusem ze Zličína v 7:50 do Bubovic. Sraz v 8:30 v Bubovicích. Návrat autobusem z Berouna-

Hostimi ve 13:43 nebo 15:43, možno též dojít na vlak do Srbska. 

 

27. 5. 2023 Hrnčířské louky aneb co se do inventarizáku nevešlo, vedoucí Petr Petřík. 

Projdeme si po proudu Kunratického potoka soustavu rybníků a navazujících luk v PP Hrnčířské 

louky, kde jsem loni dělal inventarizační průzkum. Ověříme si neověřené (Cnidium dubium) a uvidíme 

v ČR dosud nevídané. Čekejte hlavní luční kvítí a na dvě desítky ostřic.    

Sraz v 9:00 na nástupní zast. autobusů 165 u metra Opatov směr Šeberov, odkud jede v 9:10 spoj do 

zast. V Ladech (tam v 9:17). Nazpět kdykoliv jakýmkoliv busem ze zast. V Ladech nebo Na Proutcích 

 

3. 6. 2023 Roste ještě kociánek na středním Kačáku? Vedoucí Michal Štefánek.  

Údolím Kačáku mezi Dolním Bezděkovem a Dědkovým mlýnem, převážně různé typy lesních 

společenstev (dubohabřiny, acidofilní doubravy, fragmenty mochnových doubrav), ale potkáme také 

skalní společenstva s Potentilla rupestris nebo Cardaminopsis petraea. A při troše štěstí snad i tu 

rostlinu roku 2023:)  

Odjezd Praha-Zličín, bus 386, v 9:10, příjezd Bratronice, Mostecký mlýn v 9:45. Návrat nejspíše 

busem ze zastávky Unhošť, Dědkův mlýn v 16:06 (s přestupem v Unhošti na autobus do Zličína). 

 

10. 6. 2023 Za kociánkem a orchidejemi vápnitými bory na Úštěcku, vedoucí Michal 

Štefánek a Hana Jeřábková.  

Cestou potkáme bory s bohatým výskytem orchidejí (z PR Na Černčí je uváděno 12 druhů orchidejí, 

např. Ophrys insectifera či Orchis purpurea a vícero druhů kruštíků, ale také Globularia bisnagarica, 

Anemone sylvestris, Pulsatilla pratensis subsp. bohemica či ten kociánek dvoudomý). Očekávat lze i 

vzácnější segetální druhy či zajímavější květenu hradních zřícenin (Helfenburk). Celková trasa 

exkurze je dlouhá ca 13 km. 



Odjezd z Prahy, Hlavního nádraží v 6:45 (rychlík 696 Labe), s přestupem v 7:48 na autobus 

v Hněvicích (Štětí, Hněvice, žel. st.). Příjezd do Snědovic, Velkého Hubenova v 8:22. Návrat vlakem 

z Úštěka v 17:20 nebo v 19:20 (s následným přestupem v Lovosicích na rychlík do Prahy). 

 

17. 6. 2023 Co přinesla obnova Lítožnického rybníka? Vedoucí Zdenka Hroudová. 

Projdeme od Dubče podél Říčanského potoka k Lítožnickému rybníku, prohlédneme čtyři nově 

vybudované tůně jižně od rybníka, na břehu rybníka se podíváme, jestli tam opravdu roste Lysimachia 

thyrsiflora a co roste ve vodě, a pokračovat budeme dál na sever pod hrází rybníka, kde je dalších 10 

nových tůní s různou submersní i pobřežní vegetací. Skončíme u silnice do Běchovic. Gumovky nebo 

jiná obuv do bahna výhodou!   

Sraz na zastávce autobusu č. 240 Winklerova (Praha-Dubeč), autobus přijíždí z obou stran okolo 9 

hod. (9.00 a 9. 02). Návrat nožný kdykoliv autobusem č. 240 ze zastávky Otakara Vrby (směr Černý 

Most) nebo opačným směrem ze zastávky Hasičská, nebo od nádraží Praha-Běchovice (bus č. 109, 

163, 240, 250) nebo vlakem.  


