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Z P R Á V Y  Z E  S E K C E  
N E W S  F R O M  T H E  S E C T I O N   

Pozvánka na 20. podzimní bryologicko-lichenologické dny na Šumavě 

Tradiční podzimní BL dny se uskuteční v termínu 20.-23. září 2007, tentokráte na Šumavě. 
Ubytování je prozatím zajištěno v jižní části parku v hájence u Dobré na Šumavě. Ještě se bude 
pátrat po možnosti bydlení někde v západní části NP. Stanice má kuchyňku s nádobím a omezený 
počet postelí (cca 10, s peřinami, bez povlečení), místa na zemi je relativně dost (spacák a 
karimatka nutná). Cena by měla být minimální. Venku je možné dělat posezení u ohně, nedaleko 
stanice je dobrá hospůdka, kde se dá večeřet i zamluvit komfortnější ubytování. Nejbližší obchod 
je ve Stožci a Volarech, v Černém Kříži je občerstvení. Vaše návrhy na lokality, které by neměly 
chybět v žádosti o povolení ke vstupu, posílejte do začátku července 2007 a přihlášky posílejte do 
konce srpna 2007 na adresu evamikul@gmail.com nebo poštou: Eva Mikulášková, Ústav botaniky 
a zoologie PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno, tel 607741247. Další informace se objeví na 
webových stránkách sekce. 

em 

Jarní setkání na Drahanské vysočině 19.-22.4.2007 

Čtrnácté jarní setkání se odehrávalo na Drahanské vysočině poblíž VVP Březina. Ubytování bylo 
na základně Malinné u Ruprechtova, která skýtala veškeré pohodlí pro odpočinek po terénním 
průzkumu. Účastníků přijelo kolem 30, navštívilo nás 6 kolegů z Polska a Rakouska. Počasí nám 
přálo a tak jsme se v pátek vydali na samostatné exkurze do okolí Ruprechtova, nejčastěji do 
Rakoveckého údolí, k Jedovnickému potoku a na kopec Malina (571 m). Večer nás čekalo 
povídání o přírodě VVP Březina. v pátek odjela část účastníků na exkurzi do některého ze žlebů 
v Moravském krasu, ostatní podnikli exkurzi do údolí Malé Hané. Večer proběhl valný sněm B-L 
sekce ČBS, pod vedením nového výboru. v sobotu jsme již za dozoru vyrazili prozkoumávat 
vojenský prostor – Vápenný žleb a údolí Velké Hané. v sobotu večer nechybělo ani společné 
posezení u ohně. Nedělní exkurze se opět rozdělila, část účastníků opět navštívila vojenský prostor 
a lom Hády u Brna, část odjela zkoumat Květnici u Tišnova či Moravský kras. Za organizaci patří 
díky Ivanu Novotnému. 

em 

Členské příspěvky od roku 2008 

Při jarním setkání v Malinné u Ruprechtova proběhlo 20. 4. 2007 v rámci valného shromáždění 
sekce hlasování o změně ve vybírání členských příspěvků. Většinou přítomných (pro 19 hlasů, 
proti 0, zdrželo se 6) bylo odsouhlaseno vybírání příspěvků prostřednictvím sekretariátu České 
botanické společnosti s platností od 1. 1. 2008. Na základě navýšení nákladů o výdaje spojené 
s poštovným a administrativou ČBS bude změněna výše příspěvku: 200,- Kč pro přidružené 
domácí členy, 300,- Kč pro zahraniční členy (příspěvek řádných členů zůstává 150,- Kč). Všem 
členům (nejen řádným) bude tedy ČBS zasílat od ledna 2008 složenku s výší příspěvku (platit 
bude možno složenkou, převodem z účtu či osobně na sekretariátu ČBS). Příspěvky pro rok 2007 
(od přidružených a zahraničních členů, nikoliv od řádných!!!) vybírá dle původního režimu 
pokladník O. Peksa: 150,- Kč od domácích; při zahraniční adrese 250,- Kč. 
Since the year 2008 subscriptions will be changed: CZK 300,- (approx. EUR 11) for foreign 
members and associates, including surface shipment of the bulletin. 
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Z činnosti členů sekce 

Na Biologické fakultě Jihočeské Univerzity vedl 17.3. lichenologickou exkurzi na Horažďovické 
vápence J. Vondrák, 13.5. vedl bryologickou exkurzi na okraji Č. Budějovic z Rudolfova na 
Srubec J. Kučera. 

jk 

18. března vedli Jan a Jiří Košnarovi exkurzi, jejíž trasa vedla přes Kluk, Borský rybník, 
Holubovské hadce a Dívčí Kámen. Byly demonstrovány cévnaté rostliny a mechorosty; k vidění 
byly především běžnější druhy, na zřícenině Dívčího Kamene byl ověřen výskyt vzácnějších 
mechů Didymodon glaucus a Rhynchostegiella tenella. 

J.+J. Košnar 

Jarní exkurse ČBS na Medník 

V sobotu 31. března 2007 se uskutečnila jarní bryologicko-lichenologická exkurse ČBS do Pikovic 
a na Medník. Účastníků bylo velmi mnoho, nevím, jakou zásluhu na tom měla šuškanda, že ještě 
stihneme kvetoucí kandík. Takže mezi mnohými známými tvářemi kryptogamologů probleskovaly 
v ranním slunci i líce geobotanické a cévnaté. Po krátkém úvodu u skalky přímo u mostu 
v Pikovicích, která se později ukázala nejbohatším skalním substrátem z pohledu lichenologa 
vůbec, jsme pokračovali podél Sázavy. Po obhlédnutí několika lokalit u řeky, pokochavše se 
nitrofilní flórou epifytů na bezech a vrbách okolo řeky, jsme ztratili Soldánovic psa (poslední 
dobou nás ti psi s oblibou opouštějí, viz anabáze na Bezdězi). Poté jsme se téměř rozloučili i se 
Zdeňkem Soldánem, hledajícím společně se syny psa od Pikovic po Žampach. Bryologické 
demonstrace poté převzali postgraduální i magisterští studenti a exkurse zdárně pokračovala až na 
Medník, kde jsme v houfech turistů zahlédli i nějaký ten kvetoucí kandík. Také jsme se dozvěděli, 
že pes je nalezen a tak jsme mohli v klidu kolem třetí hodiny odpolední exkursi ukončit opět 
v Pikovicích. 

D. Svoboda 

Polské bryologické dny ´2007 

Ve dnech 27.-30.4.2007 se v oblasti Mazurských jezer uskutečnily již tradiční polské „warsztaty 
briologiczne“. Akci tentokrát zajišťoval Mgr. Mirek Szczepański z Welského přírodního parku. 
Základna i ubytování bylo v obci Jeleń, uprostřed krajiny jezer a rašelinišť. Exkurze byly 
směřovány jak na bryologicky významné lokality v regionu (rašeliniště, opuštěné pískovny, suché 
písčité pastviny, bučiny), ale i na balvanité „moře“ nebo ke starým železničním mostům. 

Díky precizní práci organizátora akce, dostal každý účastník tištěného průvodce po lokalitách i 
se seznamem zajímavých druhů. Také večerní program byl bohatý na odborné i populárně-naučné 
přednášky (mimo jiné i o mechorostech Bolívie). 

Z naší sekce jeli polské bryology podpořit Víťa Plášek a Magda Zmrhalová. A stálo to určitě 
za to, neboť bylo možné vidět takové lahůdky jako: Paludella squarrosa, Helodium blandowii, 
Tomenthypnum nitens, Pterygoneurum ovatum a P. subsessile a mnoho dalších. 

V. P lášek 

Bryologická konference v belgickém Vierves-sur-Viroin 

Ve dnech 5.-9. června se v jihobelgickém městečku Vierves-sur-Viroin konala již tradiční 
konference pod organizační taktovkou Philippa De Zuttereho a Camilla Cassimanse. Akce se 
zúčastnili bryologové z Belgie, Německa, Polska a České republiky. Kromě odborných přednášek 
byly připraveny i terénní exkurze na vybrané belgické i francouzské lokality.  
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Přestávky mezi jednotlivými jednacími bloky i večerní diskuse zpříjemňovala ochutnávka 
místních bylinných likérů a francouzských vín. Protože i počasí bylo příjemné, nebylo nic, co by 
mohlo pokazit perfektní dojmy. Za dva roky určitě pojedu zase :-)  

V. P lášek 

Kalendárium 

20-23.6 2007 Bad Muskau, Germany Biannual Conference of the German Peat Society 
www.dgmtev.de  

10.-16.8.2007 NLF meeting, Lammi, Finsko (http://www.nordiclichensociety.org/) 
12.-16.8.2007  ABLS meeting, Xalapa, Mexico (http://www.filogenetica.org/ABLS07/default.htm) 
23.-27.8.2007 IAB konference v Kuala Lumpur, Malajsie (Mezinárodní bryologická 

společnost, http://www.bryology2007.net/) 
26-30.8 2007 Khanty-Mansiysk, Russia 2th International Field Symposium Wst Siberian 

Peatlands and carbon Cycle: Past and Present 
http://www.edu.ugrasu.ru/conferences/?cid=2 

3-6.9 2007 Birmensdorf, Switzerland Monitoring the Effectiveness of Nature Conservation 
Programmes http://www.wsl.ch/event_07/monitoring/  

16.-21.9.2007 XVI congress of European Mycologists, St. Petersburg, Rusko 
(http://www.xvcem.org/) 

20.-23.9 2007 20. podzimní bryologicko-lichenologické dny na Šumavě 
5.-6.10 2007 Freising, Germany Climate Change and Mires in Germany 

http://www.dgmtev.de  
 


