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V. československá lichenologická konference

Na začátku února 2018 proběhl pátý ročník česko-slovenské licheno-
logické konference. Ve Vlasenici u Kamenice nad Lipou se v hojném počtu 
setkali čeští, slovenští a jeden americký lichenolog, aby se navzájem se-
známili s novinkami ve svých výzkumech. Konference byla věnována ne-
dávno zesnulému dr. Ivanu Pišútovi.

Dvacet pět účastníků (a několik dětí) absolvovalo celkem 18 odborných 
přednášek, dvě cestopisné a jednu vzpomínkovou (Bérešová A., Lacko-
vičová A.: „Ivan Pišút – 13. 3. 1935 – 14. 12. 2017 – náš učiteľ, priateľ a ne-
únavný terénny výskumník“).

Příjemným zpestřením konference byla exkurze do obnoveného 
pivovaru v Kamenici nad Lipou. Setkání bylo zakončeno krátkou 
lichenologickou exkurzí do zámeckého parku v Černovicích. Skvělé 
zázemí opět poskytl místní kulturní dům s hospodou U Rudolfa 
(http://kdvlasenice.cz/).

Podrobné informace včetně programu, seznamu přednášek a fotografií 
jsou zveřejněné na webu konference (viz http://www.zcm.cz/oddeleni/ 
botanicke-oddeleni/konference). 

         Ondřej Peksa

Jarní bryologicko-lichenologické setkání na pošumavských vápen-
cích, 19.–22. duben 2018

Jarní setkání Bryologicko-lichenologické sekce ČBS proběhlo na 
Horažďovicku v oblasti sušicko-horažďovických vápenců. Účast byla 
hojná, a tak bylo ubytování zajištěno v penzionu Houba v Horažďovicích, 
kde bydlela většina lichenologů, zatímco větší část bryologů byla 
ubytována v motorestu ve Střelských Hošticích.

Bryologická účast byla vysoká (odhadem více než 20 lidí). Dokonce 
přijeli i kolegové z Polska a Slovenska. Dalšími účastníky byli studenti 
Katedry botaniky PřF JČU v Českých Budějovicích, kteří zde měli Terénní 
kurz bryologie pořádaný Janem Kučerou. Bryologové nelenili a navštívili 
spousty míst, především vápencových skalek (Strašínská jeskyně, 
Vápenice u Nezdic, skalky u Velkých Hydčic, Čepičná), rašelinnou louku 
Na Volešku, Kozlovskou stráň a zříceninu hradu Prácheň. Především na 
zídce žichovického zámku obdivovali trsy druhu Grimmia crinita a pod 
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žichovickým mostem zase trsy druhu Grimmia anodon. Večer se nalezené 
sběry determinovaly u mikroskopů a pro bryologické studenty byla 
vytvořena mechová výstavka, u které dlouho do večera studovali. Celkem 
bylo zaznamenáno cca 165 druhů mechorostů.

Lichenologové se ve čtvrtek odpoledne vypravili do přírodní rezervace 
Prácheň, jejíž součástí je zřícenina gotického hradu. Pod hradem 
prozkoumali skalní výchozy silikátových hornin nad řekou Otavou. Poté 
se vydali na vápencové skalky v PP Kozlovská stráň, kde se vyskytovaly 
vesměs běžnější vápnomilné lišejníky. V pátek byl cílem exkurze hrad Rabí 
– největší hradní zřícenina v Čechách, kde se pustili do zkoumání zdí 
hradu i množství vápencových skalek v okolí. Na severní straně hradu byl 
u paty zdi potvrzen výskyt vzácného druhu Solorina saccata. Ve vesnici 
Rabí se ještě krátce zastavili na starém židovském hřbitově, a pak už je 
horké letní počasí vyhnalo zchladit se do blízkého vápencového lomu. 
Sobotní exkurzi lichenologové vzhledem k letním teplotám pojali lehce 
netradičně a vydali se probádat břehy Otavy přímo z vodní hladiny, sjeli na 
kánoích úsek od jezu Páteček nad Sušicí do Horažďovic. V neděli se pak už 
jen krátce zastavili ve vesnici Krty, kde je příjemně překvapily vápencové 
skalky přímo na návsi u rybníka. Podařilo se zde objevit i novou lokalitu již 
zmiňovaného druhu Solorina saccata. 

Účastníci bryoexkurze pod žichovickým mostem. Foto E. Holá
[Participans of the bryological excursion under the Žichovice bridge. Photo by E. Holá]
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Počasí celých bryodnů bylo nadprůměrně teplé, a tak nezbývalo než se 
ochlazovat zmrzlinou či koupáním v lomu u Čimic (některými účastníky 
čistě ze sentimentu přezdívaným Plitvice 2) a v lomu u Rabí.

Velké díky patří Jirkovi Malíčkovi a Honzovi Šaškovi za organizaci 
jarního setkání a Honzovi Kučerovi za vedení bryologických exkurzí a za 
to, že se s námi podělil o terénní determinační znaky všech vápnomilných 
mechů.

  Eva Holá, Bety Manukjanová & Lada Syrovátková

Volby do výboru Bryologicko-lichenologicke sekce ČBS

Vážení členové a spolupracovníci sekce,  na konci letošního roku končí 
funkční období současného výboru. Volby do nového výboru sekce na 
následující čtyři roky (2019–2022) proběhnou kombinovaně elektronicky 
a korespondenčně v termínu od 1. 7. do 30. 9. 2018. Všichni členové a spo-
lupracovníci sekce mají právo volit. Seznam kandidátů a způsob, jak svůj 
hlas uplatnit, naleznete na hlasovacím lístku vloženém do tohoto čísla 
Bryonory. V případě, že jste nějakým nedopatřením lístek neobdrželi, 
kontaktujte volební komisi. Výsledky voleb budou do týdne po skončení 
hlasovacího období vyvěšeny na webu sekce a poté zveřejněny v prosin-
covém čísle Bryonory.

                             za volební komisi Romana Štěpánková, sekretariát ČBS

Podzimní dny se budou konat ve dnech 27.–30. září 2018 ve východ-
ních Čechách v oblasti CHKO Broumovsko. Ubytování bude zajištěno 
v Polici nad Metují na Správě CHKO (levnější varianta pro nejrychlejší 
zájemce, 80 Kč/noc – spaní na matracích či 130 Kč/noc – spaní na 
posteli; v obou případech je potřeba vlastní spacák) a v turistické uby-
tovně Spartak asi 50 m od Správy CHKO (210 Kč/noc v případě uby-
tování na jednu noc, 190 Kč/noc v případě ubytování na více nocí). 
Podrobnější informace budou upřesněny na webu Sekce – http:// 
botanika.prf.jcu.cz/BLS/setkani.php

Podzimní dny organizuje Eliška Vicherová. Přihlášky zasílejte 
nejpozději do 1. 8. 2018 na e-mail vicherova.e@gmail.com

Pozvánka na 30. podzimní 
bryologicko-lichenologické dny na Broumovsku 
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