
ZPRÁVA O ČINNOSTI BRYOLOGICKO-LICHENOLOGICKÉ SEKCE ZA ROK 1993 

Volby
Sekce přešla pod Českou botanickou společnost, nástupnickou organizaci ČSBS. Poprvé se 
uskutečnily volby nového výboru sekce korespondenčním způsobem. Byla to zcela nová 
zkušenost, a proto byla doprovázena některými organizačními nedostatky, které bude nutno 
řešit jednacím řádem. 
Výsledky voleb: J.Liška (28 hlasů) – předseda, A.Lackovičová (20) a J.Váňa (18) – 
místopředsedové, Z.Soldán (26) – sekretář. Voleb se zúčastnilo 31 členů, což není úplně málo, 
ale mohlo by být více.

Členská základna 
Celkový počet členů v r. 1993 je 54, z toho 7 ze Slovenské republiky (všichni zůstali !). Nových 
členů přibylo 9 (B.Buryová, J.Halda, J.Kučera, J.Lepš, P.Nevečeřal, Z.Palice, L.Rektoris, 
P.Šimek a R.Vrátná), odpadl 1 člen (E.Balátová).

A k t i v i t y 

Ediční činnost : V lednu byla dokončena distribuce zpravodaje Bryonora č. 10. V červnu vyšlo 
a bylo distribuováno č. 11 (35 str.); i nadále vychází pravidelně nová česká a slovenská 
bibliografie (střídavě bryologická a lichenologická). V prosinci vyjde Bryonora č. 12.

Rozsáhlejší akce 
* Exkurze Brit. lichenol. společnosti na Slovensko (28.VI. – 6.VII., Malé Karpaty, Tríbeč, 
Slovenské rudohorie, Vysoké Tatry). Počet účastníků 17 (např. P.W.James, O.W.Purvis, J.Poelt 
etc.). Zajišťovali A.Lackovičová a I.Pišút.
* Bryologicko-lichenologické dny (21. – 24.IX., Tatranská Lomnica). V pořadí již 6. setkání 
organizovali R.Šoltés a Z.Kyselová. Zúčastnilo se celkem 23 osob, z toho 5 ze zahraničí.

Určovací kursy pro začátečníky: 
* V Brně pokračoval nový cyklus praktik určování mechorostů zahájený na konci loňského roku 
kursem pro začátečníky a pro mírně pokročilé, na než pak navazovala exkurze (zajišťoval 
I.Novotný a M.Dědečková).
* V Olomouci se konalo bryologické praktikum pod vedením V.Pospíšila, Z.Hradílka a 
M.Zmrhalové. Tématické určovací kursy Kurs určování rašeliníků, (27.3., PřF UK Praha) – 17 
účastníků. Zajišťoval J.Váňa.

Exkurze: 
– Kryptogamologický víkend (3.- 4.IV., Lužnice n.L.), pro 16 studentů BF JU zajišťovali J.Liška 
a Z.Soldán.
– Hřebeny (24.IV., Řevnice), pro 38 (!) studentů PřF UK vedli J.Váňa, Z.Soldán a J.Liška.



– Floristický kurs (8. – 9.VII., Mělník), 2 celodenní exkurze vedli L.Pujmanová a J.Liška.
– “Dny plné lišejníků” (27. – 28.IV., České Budějovice), pro studenty BF JU vedl J.Liška.


