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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  

 

"Ej k Buchlovu pojedeme, popatříme galánečky, vínko popijeme, a pak vzhůru do hor 
buchlovských, za zbojníky se mi přestrojíme a všechno tam vypleníme" 

Milí kolegové. 
Dovolujeme si Vás pozvat na 17. jarní bryologicko – lichenologické setkání, které se uskuteční 
v tajemném, nevysokém, moravském pohoří, kde lišky dávají dobrou noc. Mechy a lišejníky jsou 
zde skryty zrakům a znalostem laické i odborné veřejnosti. Rozhodli jsme se učinit konec tomuto 
hiátu a společně s místním znalcem Jaroslavem Hrabcem připravujeme v termínu 8.–11. dubna 
2010 další setkání naší sekce. Místem činů bude rekreační středisko "Dopravák", poblíž obce 
Buchlovice – Smraďavka s kapacitou 30–40 osob viz www.dopravak.cz. Je k dispozici pevná 
budova i chatky, ceny jsou od 270,- Kč/os./noc, pro rok 2010 budou upraveny max. o 10 %, je to 
blízko hlavního tahu I/50 Brno – Uherské Hradiště. Blízkému i dalekému okolí vévodí hrad 
Buchlov a zámek Buchlovice. Těšíme se na setkání s Vámi v tajemném šeru buchlovských bučin. 
K dispozici bude dataprojektor a mikroskopy. Vaše prezentace a postery jsou vítány. 
Informace a veškerou pomoc Vám poskytne inovotny@mzm.cz, jemuž směrujte Vaše přihlášky. 
Aktuální informace sledujte na http://botanika.bf.jcu.cz/bls/ 
 
Doporučené trasy exkurzí: 
1. "Okolí Holého kopce" – údolí Dlouhé řeky 
 Nejbližší území S od Dopraváku, dubohabřiny a bučiny, pískovcové a slepencové skály a skalní sruby, 

staré malé lomy, PR Holý kopec – bezzásadové území "pralesního" charakteru, údolí pramenné části 
říčky s rybníčky. 

2. Buchlov – Barborka – Břestecká skála 
 Hrad na pískovcovém skalním masivu, vrch Modla s kaplí sv. Barbory a na svazích PP Barborka – 

dubová bučina pískovcovými a slepencovými skalisky – PP Břestecká skála – skalní hřeben s mrazovým 
srubem. 

3. Salaš – údolí Salašky – Brdo – Bunč 
 Pramenné údolí říčky s prameništi s vápnitou inkrustací a četnými pískovcovými skalkami. PP Smutný 

žleb a PP Máchova dolina – kyselá bučina na pískovcích s výskytem vřesu a borůvky. PP Nazaret – 
starý lesní porost na suťovisku s prameništěm. Brdo (587 m), nejvyšší vrchol Chřibů s kamennou 
rozhlednou a drobnými pískovcovými skalkami.  

4. Bunč – Komínky – Budačina 
 Pod Bunčem tzv. Adamova rokle, bývalý lom na kámen pro stavbu cesty s artefakty plánované dálnice, 

PP Komínky – vrcholová skaliska na úzkém zalesněném hřbetu – pískovce a slepence, PP Budačina – 
skupina pískovcovo-slepencových skal s pseudokrasovými jevy a opuštěný lom v lesním porostu.  

5. Cetechovice – Vlčák – (Brdo – Bunč) 
 Lomy u Cetechovic – bývalé vápencové lomy a lomy na pískovec, pískovcové skály a lesní prameniště, 

Vlčák je rozvodí Moravy, Dyje a Svratky – pramení zde Kotojedka (ústí do Moravy), Litava (Svratka) a 
Kyjovka (Dyje). 

6. Smraďavka – vodní nádrž.Sovín – Hříštěk –Stříbrnické paseky 
 Údolí střední části říčky Dlouhá řeka, sirovodíkové prameny, přehrada. Hříštěk – luční pěnovcové 

prameniště, Stříbrnické paseky – pasekářské osídlení – písčité půdy, xerotermní květena. 
7. Osvětimansko – těžební prostory 
 Štěrkovna Boršice – etapově těžené drobnozrnné štěrky a písky (překryté spraší). PP Medlovický lom – 

opuštěný lom na porcelanit, cihelna Osvětimany – opuštěný hliník, PP Ježovský lom – lom na pískovec 
se silně vápnitým tmelem, PP Losky – odkryv sprašové vrstvy. 

8. Cimburk – Kozel – Kazatelna – Ocásek 
Na setkání se těší  

Ivan Novotný a JaroslavHrabec 
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22. Podzimní bryologicko-lichenologické dny, CHKO Železné hory (Nasavrky) 
24.−27. 9. 2009 

V plném babím létě jsme dorazili do Nasavrk, kde nás na Správě CHKO čekala nejen výstava 
krajových odrůd ovoce a vedle výstava hub, ale také medovinová pozornost z místní výrobny. 
(Večer a hlavně v noci se pak písně rozléhaly vůkol...). 

Hlavní náplní  páteční exukrze lichenologů bylo údolí Chrudimky se svahy rezervace Krkanka 
a Polom. V sobotu lišejníkaři návštívili Vápenný Podol, kde Pepa Halda s Janou Kocourkovou po 
nabažení se opuštěných kamenolomů tak dlouho hledali pamětníky pana učitele Kuťáka (učil 
několik let na počátku 20. století), až je ulovila místní intelektuálka a tím pro ně terénní program 
skončil. Ostatní vytrvalci skončili v údolí Zlatého (Podolského) potoka. V neděli část účastníků 
navštívila Staré Ransko s rašeliništěm a chráněnou alejí. Kde všude byli bryologové si můžete 
přečíst v tomto čísle Bryonory. Děkujeme Pepovi za skvěle zorganizované Bryodny. 

David Svoboda 

Plénum sekce 2010 

Vážené kolegyně a kolegové, dovoluji si Vám oznámit konání pléna Bryologicko-lichenologické 
sekce ČBS, které se bude konat v pátek 9. dubna 2010 v 19:00 hodin v rekreačním středisku 
Dopravák, poblíž Buchlovic. Ve dnech 8. až 11. dubna se zde koná 17. jarní bryologicko-
lichenologické setkání – Chřiby.  
Předmětem jednání bude: výroční zpráva za rok 2009 (1), schvalování zprávy o hospodaření sekce 
za uplynulý rok (2), diskuse (3). 

Za Výbor bryologicko-lichenologické sekce ČBS, Svatava Kubešová 

Kalendárium 

22.–26. 3. 2010  XIII. OPTIMA, Antalya, Turkey 
25.–27. 3. 2010 Reclamation and Restoration of Boreal Peatland and Forest Ecosystems: Toward 

a Sustainable Future, Edmonton, Alberta, Canada 
5.–17. 7. 2010 Slovakia and Poland, International Mire Conservation Group Field Excursion 

and symposium 
1.–6. 8. 2010  IMC9: The Biology of Fungi, Edinburgh, Scotland 
31. 7. – 4. 8. 2010  
 BOTANY 2010, Providence, Rhode Island 
 
 
 
 
 


