
ZPRÁVY ZE SEKCE

News from the Section

Letošní 22. jarní bryologicko-lichenologické setkání se konalo v Moravském krasu 
v obci Jedovnice. V malebné moravské obci nás, bludné Pražáky, uvítaly vytištěné 
směrovky, což vyvolalo hypotézu o skvělé organizaci, jež se v průběhu víkendu 
jednoznačně potvrdila. Prostorné chatky našeho základního tábora byly takřka 
omývány vodami rozložitého rybníka Olšovce. Kemp Tyršova osada se zdál ještě 
neprobuzený do čerstvé letní sezóny, avšak zdání nás klamalo, o čemž přesvědčila 
útulná jídelna, pravidelně plněná vůní čerstvé večeře, dále příjemný výčep s milou 
obsluhou a nebývale vstřícnou otevírací dobou. 

Po příjezdu do základního tábora nás již vítaly známé tváře vesměs třímající 
orosené sklenice, což muselo souviset s parným jarním odpolednem toho dne. Po 
vřelém přivítání jsme obdrželi další indicii usvědčující Svatku a Zdendu z precizní 
přípravy setkání. Byly to barevné, několika stránkové, přehledné příručky s pod-
robným programem setkání, seznamem lokalit doporučených k navštívení 
doplněný o druhy mechů a lišejníků hodných pozoru, seznamem osvědčených 
restaurací a cukráren v okolí. To vše vkusně opatřeno přehlednou a detailní 
mapkou.

Hned první den jsme zostra vyrazili na blízké zajímavé místo – Rudické propa-
dání, kde se Jedovnický potok ztrácí v krasovém systému bezmála sto metrů hlu-
boko. Lichenologové zaútočili na lokalitu ve velkém stylu v sedle plechové 
kavalerie. Bryologové zvolili s rozvahou jim vlastní konzervativnější pěší dopravu, 
což však vedlo k celkové saturaci některých účastníků, kteří dokonale vstřebali 
fádní mechorosty patníků a betonových zídek. Ve chvíli, kdy měl pak přijít jásot     
a obdiv zlatého hřebu dne, totiž několika trsíků Porella arboris-vitae, mnozí 
raději vyhledali slunečné místo ke konzumaci svačiny. Druhý den dopoledne se 
část účastníků po zralé úvaze a vzhledem ke klimatickým podmínkám uchýlila       
k návštěvě Sloupsko-šošůvských jeskyní, kde nalezli úkryt před hustým deštěm. 
Odtud dále postoupili k průzkumu doporučených restaurací. Jiní se neohroženě 
rozhodli k návštěvě propasti Macocha s mottem: neexistuje špatné počasí, jen 
špatné vybavení. Nervózní situaci nedostatku pláštěnek a teplých nápojů 
uklidnilo až příjemné klima toho času veřejnosti nepřístupných Punkevních 
jeskyní se svačinou na dně Macochy. Honzovi Kučerovi se také na dně propasti 
podařilo učinit bryologický nález národního významu. Ptáte se jaký? Přijměte tedy 
pozvánku k četbě odborného článku, který ze setkání jako tradičně vzejde. 
Odpoledne se ke zkoumání lokalit poblíž propasti připojili i ti, kdo se nechali 
odradit ranním nečasem. 

Třetího dne ráno nás poněkud zaskočilo sněžení, čehož jsme se ale v botanic-
kém duchu nezalekli a vyrazili směle do terénu. Lichenologové na skály u zříceni-
ny hradu Holštejna, bryologové se vydali na průzkum slunných trávníků nedaleko 

Jarní bryo-lichenodny aneb v krasu bylo krásně
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Vilémovic a odtud na výchozy u jeskyně Balcarka. Lichenologové mezitím 
prozkoumali dubohabřinu v obci Ochoz. Toho dne s ubíhajícím časem od výstupu 
z aut klesala tělesná teplota přítomných teplokrevných a stoupal počet poznámek 
o aprílovém počasí a sněhových radovánkách. Exkurzi neustále podrývala 
skupinka separatistů, činící nábor do libovolného z dostupných restauračního 
zařízení řečmi o teplé polévce či horkém čaji. Netrvalo to příliš dlouho a rebelům 
se podařilo ve skupině získat většinu. 

Večerní program pravidelně probíhal v příjemné jídelně, jejíž nespornou 
výhodou bylo propojení s výše jmenovaným výčepem. Po celou dobu na zdi viselo 
několik odborných posterů a jeden celý večer byl věnován zajímavým 
přednáškám, ať už lokálně vlastivědných nebo odborného tématu. K dispozici byly 
určovací klíče i mikroskopovací technika. S každým dalším večerem také přibýva-
ly exponáty ve zdařilé výstavce nalezených mechorostů uspořádané silně zastou-
penou českobudějovickou bryologickou klikou. Postupem večera jsme se pravi-
delně přesouvali od sběrového materiálu k baru, kde jsme ocenili poctivě natočené 
pivo a kvalitu moravských vín. Zejména pak závěrečný večer slavilo velký úspěch 
umělecké duo strunných nástrojů Aleš a Jirka, které obveselovalo společnost do 
brzkých ranních hodin.

Poslední ráno bylo vzhledem k předešlému večeru o poznání línější. Rozvážně 
jsme se nasnídali, sbalili, rozloučili a každý vyrazil na individuální exkurzi po cestě 
domů. Děkujeme vám všem za velmi přínosný a příjemný prodloužený víkend. 
Největší dík však patří Svatce Kubešové a Zdendovi Musilovi za perfektní 
organizaci setkání. Laťka byla pro letošek nastavena vysoko. Těšíme se na viděnou 
na podzimním setkání!

Veronika Lenzová a Matěj Man

Zprávy ze Sekce/News from the Section

78

Srdečně Vás zveme na podzimní bryologicko-lichenologické dny, které se 
tentokrát budou úplně poprvé konat v Českém ráji ve dnech 17. až 20. září 
2015. Ubytování je zajištěno v Sedmihorkách v novém ubytovacím zaříze-
ní V Podháji. Účast je nutné nahlásit nejpozději do 31. července 2015    
e-mailem organizátorům akce Janě Steinové (jana.steinova@gmail. 
com) nebo Lucii Zemanové (zluxie@ gmail.com) – ideálně zaslat přihláš-
ku na oba e-maily. Na programu bude pískovcový fenomén, vápnitá 
slatiniště, pěnovcová prameniště a mnoho dosud zcela neprozkoumaných 
lokalit. Bližší informace k setkání budou zaslány přihlášeným účastní-
kům v průběhu letních měsíců.

Lucie Zemanová & Jana Steinová

POZVÁNKA NA 27. PODZIMNÍ 
BRYOLOGICKO-LICHENOLOGICKÉ SETKÁNÍ 

V ČESKÉM RÁJI
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