
terénu se podařilo prozkoumat několik roklí, kde se vyskytovaly např. 
druhy Anastrophyllum michauxii a Dicranodontium asperulum. Bohužel 
neúspěšné bylo pátrání po drobném mechu Tetrodontium repandum pod 
převisy a v puklinách pískovcových skal. Večerní určování bylo spojeno se 
znamenitou proměnou Pepy Haldy v bryologa, která mohla být pojata        
v ještě slavnostnějším duchu, kdyby na ni ovšem oslavenec upozornil        
s předstihem (budiž to poučení pro ostatní lichenology). Nebezpečné 
ohrožení programu dalších dnů bylo zažehnáno násilným odtržením 
Elišky od mikroskopu a její deportací do spánkové laboratoře. Během 
nedělní dopolední exkurze jsme navštívili komplex bučin a pískovcové 
skály na svazích vrchu Hejda. 

Původní předpověď deštivého počasí se naštěstí nenaplnila, a tak jsme 
sice dost podchlazení, ale hlavně suší prozkoumali během prodlouženého 
víkendu malý kousek zajímavého území, které si jistě zaslouží další 
podrobný průzkum. S poděkováním organizátorce akce a všem, kteří se 
podíleli na zajištění celé akce

                                               Jiří Malíček, Petr Novotný & Jana Tkáčiková

TŘICET TISÍC PUBLIKACÍ V LICHENOLOGICKÉ DATABÁZI JJH

V listopadu letošního roku dosáhla význačného milníku databáze 
lichenologické literatury (www.jjh.cz), vytvořená Pepou Haldou za 
technické spolupráce Petra Nožičky a Vládi Jarého.

Počátky databáze spadají do roku 1997, kdy bylo vloženo prvních 2 000 
prací. Jako databáze posloužil program pro evidenci botanických nálezů 
sestavený vývojáři Moravského zemského muzea v Brně. Tehdy ještě nebyl 
obecně rozšířen formát PDF (portable document format), a proto byly 
články digitalizovány o tři roky později. Počátkem nového tisíciletí už tato 
platforma zastarala a pro dalších pět let byly využity služby programu MS 
Access. V roce 2007 před zprovozněním webové verze už databáze 
obsahovala 7 000 titulů, všechny dostupné v univerzálním formátu PDF.

Od roku 2007 bylo do databáze vloženo dalších více než 23 000 titulů, 
týkajících se výhradně, ale i okrajově lišejníků. Je průběžně doplňována    
z různých dostupných zdrojů. Volně stažitelné jsou pouze nedávno vložené 
publikace kromě těch, které jsou volně přístupné na webu a v data-bázi 
jsou uvedeny odkazy na příslušné soubory. Původním záměrem byla 
výměna těžko dostupné lichenologické literatury. Dnes tato webová 
stránka slouží všem zájemcům jako veřejná knihovna.

Tato databáze je částečně podobná odkazu „Recent Literature on 
Lichens“ na webové adrese http://nhm2.uio.no/botanisk/lav/RLL, která 
je doplňovaná průběžně výčtem bibliografií vyšlých v časopise Bryologist. 
Tato globální databáze je pouze o cca 10 000 položek bohatší. Některé 
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relevantní zdroje, týkající se např. České republiky, však neobsahuje. 
Před deseti lety se návštěvnost webu pohybovala v řádu stovek přístupů za 
měsíc, v současnosti jsou to již desetitisíce s dosavadním maximem ze 
srpna 2018: 92052.

                                                                                               Zdeněk Palice

BRYONORA NA WEBU

Na webových stránkách Bryologicko-lichenologické sekce ČBS lze od 
letošního roku nalézt veškerá doposud vydaná čísla Bryonory (tj. od roku 
1988). Skeny nejstarších čísel ve formátu PDF připravili Josef P. Halda, 
Svatava Kubešová, David Svoboda a Jana Tkáčiková.

                                                                                                        redakce

VOLBY DO VÝBORU BRYOLOGICKO-LICHENOLOGICKE SEKCE ČBS

V termínu od 1. 7. do 30. 9. 2018 proběhly kombinovaně elektronicky         
a korespondenčně volby do nového výboru sekce na následující čtyři roky 
(2019–2022). Celkem bylo odevzdáno 48 hlasovacích lístků (46 elektro-
nicky, 2 tištěné), všechny hlasy byly platné.

Zvolení členové výboru pro nové funkční období (sestupně dle počtu 
hlasů):
Svatava Kubešová (40) – Moravské zemské muzeum
Eva Mikulášková (37) – Masarykova univerzita
Vítězslav Plášek (30) – Ostravská univerzita
Matěj Man (28) – Botanický ústav AV ČR
Jaroslav Šoun (28) – Západočeské muzeum v Plzni

Děkujeme všem kandidujícím za ochotu věnovat svůj čas naší sekci a také 
všem hlasujícím za účast ve volbách. Blahopřejeme novému výboru.

                                                                                             volební komise 
   (Romana Štěpánková, Zdeněk Palice, Lada Syrovátková,David Svoboda)

NOVÝ ŠÉFREDAKTOR BRYONORY

Tímto číslem časopisu Bryonora končí v roli hlavního redaktora Jiří 
Malíček, který tuto funkci zastával od roku 2015. Další příspěvky proto 
prosím posílejte na e-mailovou adresu nového šéfredaktora, Pavla 
Dřevojana (Pavel.Drevojan@seznam.cz).

     redakce
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