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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  

18. jarní bryologicko-lichenologické setkání – Znojemsko 31. 3. – 3. 4. 2011 

Jarní setkání bude probíhat od 31. března do 3. dubna 2011. Ubytování je zamluveno na terénní 
stanici správy NP Podyjí v Havraníkách, kde je k dispozici prostorná společenská místnost, 
samozřejmě sprchy a WC. K dispozici bude kuchyňka se základním nádobím, vařičem a varnou 
konvicí. Cena ubytování je 160 Kč / noc, v ceně ubytování je povlečení. Zamluveno je 24 míst 
(pokoje jsou dva po 12 postelích). Alternativně je možné se ubytovat v nedalekém penzionu Ham-
ham (http://www.ham-ham.cz), zde si však musíte ubytování zajistit sami. Pro stravování můžete 
v Havraníkách využít dvě funkční restaurace. 

Akci organizuje Radomír Němec, přihlášky posílejte do konce února na adresu: 
nemec@znojmuz.cz nebo Radomír Němec, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o., 
Přemyslovců 8, 669 45 Znojmo. Uveďte, zda budete chtít ubytování na terénní stanici nebo jestli si 
raději ubytování zajistíte sami. 

Podrobný program, doporučené trasy budou uveřejněny na webových stránkách sekce. 

R. Němec 

 

Podzimní 23. Bryologicko-lichenologické dny v Labských pískovcích a Lužických horách 

Na přelomu září a října 2010 (30. 9. – 3. 10.) jsme se za tradičními „podzimními dny“ vypravili do 
severozápadní části České republiky, na území Národního parku České Švýcarsko a do 
Chráněných krajinných oblastí Labské pískovce a Lužické hory. Počasí nás ušetřilo deštivé 
nepohody a tak jsme se mohli nerušeně věnovat zkoumání čedičových suťových polí a skalek 
v NPR Růžák či na svazích vrchu Javor. Ve druhé zmíněné lokalitě, která prozatím jakémukoliv 
pečlivějšímu kryptogamologickému bádání nejspíše unikla, mohly oko lichenologa potěšit vzácné 
druhy,  jako např. Cladonia macrophylla či Micarea leprosula. Dalšími cíli exkurzí byly mokřadní 
louky rezervace Arba, Kyjovské údolí, Chřibský vrch, vrch Studenec a také jedna z roklí, které 
ústí do Divoké soutěsky. Zde se mohli mechaři pokochat protonematem mechu Tetrodontium 
brownianum a játrovkami Hygrobiella laxifolia a Geocalyx graveolens a to i přes „očistné“ účinky 
povodně, která zde prošla v létě. Zajímavým zážitkem byla jistě krátká návštěva rozsáhlého 
spáleniště u Jetřichovic, kde jsme mohli pozorovat sukcesi v přímém přenosu. Seznam druhů zde 
zaznamenaných může být dobrým základem pro eventuelní budoucí pozorování vývoje zdejší 
tajnosnubné flóry.  

Setkání v Krásné Lípě bylo poměrně komorní. Celkový počet účastníků dosáhl 23, ovšem řada 
z nich neabsolvovala celé čtyři dny. Lichenologové počtem přesahovali bryology, což nebývá 
obvyklé. Díky přítomnosti Franka Müllera (Německo) a Kerryho Knudsena (USA) můžeme tyto 
bryologicko-lichenologické dny směle prohlásit za mezinárodní.  

Za příjemné, přátelské přijetí a organizační zajištění srdečně děkujeme Ivaně Markové. 

S. Kubešová, O. Peksa 

 

Volby výboru sekce pro léta 2011–2014 

Tento rok končí mandát výboru, který pracoval v předešlých čtyřech letech (2007–2010). 
Odstupující výbor vytváří seznam kandidátů do nového výboru, který musí obsahovat nejméně 
deset jmen. Prosíme proto o zasílání návrhů na kandidáty do 15. ledna 2011 e-mailem nebo 
písemně na adresu dosluhující předsedkyně (skubesova@mzm.cz nebo S. Kubešová, Botanické 
odd. MZM, Hviezdoslavova 29a, 62700 Brno). Navržení kandidáti budou průběžně žádáni 
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o souhlas. Informace o volbách budou zveřejňovány na webových stránkách sekce. S konečnou 
kandidátkou a pokyny k volbám budete seznámeni korespondenčně e-mailem do konce ledna. 
Vlastní volby členů nového výboru se uskuteční v první půlce února 2011.  

S. Kubešová 

Kalendárium 

31. 3. – 3. 4. 2011 18. jarní bryologicko-lichenologické setkání – Znojemsko 
23.–30. 7. 2011 IBC 2011, Melbourne, Australia 
 
 
 

Z M ĚN Y  V  A D R E S Á Ř I  S E K C E  –  C H A N G E S  T O  
M E M B E R S H I P  D I R E C T O R Y  

 
Zkratka v závorce označuje řádného člena (Č) nebo spolupracovnìka (S) sekce, letopočet je rokem 
vstoupenì do sekce. Opravené údaje jsou uvedeny v apostrofech. Změny prosìm zasìlejte na e-mailovou 
adresu vitezslav.plasek@osu.cz nebo do redakce Bryonory. 
The abbreviation in brackets stands for the full member (Č) or associated member (S), respectively, 
followed by the date of enrollment. Corrected data stand within apostrophes. Please send the changes to the 
e-mail address: vitezslav.plasek@osu.cz or at the Bryonora desk. 

Noví členové a spolupracovníci – new members 

Pavlů, Michal, Ing., Famfulíkova 11, Praha 8, CZ–182 00, Česká republika, e-mail: 
pavlum@centrum.cz (A, 2010). 

 
 
 

V Ý R O Č Í  –  A N N I V E R S A R I E S  

RNDR. IVAN PIŠÚT, DRSC. – očami archivára (* 13. 3. 1935) 

V marci tohto roku dovŕšil svoje polookrúhle jubileum – 75 rokov – najvýznamnejší slovenský 
lichenológ a zároveň zakladateľ tejto vednej disciplíny na Slovensku, Dr. Ivan Pišút. Táto 
osobnosť má nepochybne mnohé zásluhy na poli vedy (zhodnotenie viď napr. Lizoň, 1985, Liška, 
1985, Lackovičová, 1995, Matoušek, 2000). Je však známe, že bol vždy studnicou originálnych 
nápadov nielen vedeckých (napr. prvý vo svete skúmal vplyv alkalických úletov na lišajníky), ale 
aj spoločenských (založenie klubu Cladonia, predchodcu dnešnej bryo-lichenologickej sekcie 
ČBS; idea Zahlbrucknerovej pamätnej tabule; organizovanie súťaže behu do schodov v SNM), či 
dokonca technických (ideu vybudovať tunel pod Malými Karpatmi značne vylepšujúci dopravu 
v Bratislave, publikoval už v sedemdesiatych rokoch, takmer 30 rokov pred stavbármi). Nie je 
preto divu, že jeho osobný fond sa pravdepodobne ako fond prvého žijúceho lichenológa 
(prinajmenšom v strednej Európe) stal objektom diplomovej práce budúceho archivára. 
(M. Jančula, 2010: Osobný fond RNDr. Ivana Pišúta, DrSc. – Spracovanie fondu a vytvorenie 
inventára, Katedra archívnictva a pomocných vied historických, Filozofická fakulta Univerzity 
Komenského, Bratislava. 

Ako k tomu prišlo? Dr. Pišút odovzdal v októbri 2009 do Ústredného archívu Slovenskej 
akadémie vied písomnosti prevažne odborného charakteru, ktoré sa vzťahujú k rokom 1958 až 
2009. Konkrétne ide o skupinu 210 inventárnych jednotiek, ktoré tvoria hlavne separátne výtlačky 


