
ZPRÁVA O ČINNOSTI BRYOLOGICKO-LICHENOLOGICKÉ SEKCE V R. 2001

Výbor sekce pracoval v následujícím složení: předseda J.Liška, místopředseda E.Lisická, 
jednatel Z.Soldán; funkci pokladní zastávala H.Franklová. Aktivity probíhaly v tradičním 
schématu akcí, které se již staly stálou náplní činnosti sekce.

Členství
Celkový počet členů ke dni 1.12.2001 činí 80 z toho 7 ze Slovenské republiky. Přibyli 3 noví 
členové (M.Kubeš, O.Peksa, D.Svoboda), vystoupilo 10 členů (P.Anděl, M.Dědečková, M.Lepší, 
L.Maděrová, V.Mikitová, D.Nováková, M.Nováková, M.Ott, M.Přikrylová, A.Vězda) a 2 zemřeli 
(Z.Pilous v závěru r. 2000 a Z.Černohorský). Členské příspěvky činily pro tento rok 80 Kč bez 
ohledu na členství v ČBS.

A k t i v i t y

Ediční činnost
V červnu vyšlo 27. číslo zpravodaje Bryonora o rozsahu 28 stran, v závěru roku ještě vyjde číslo 
28. Zpravodaj nyní vychází s vylepšenou obálkou (kvalitnější papír, tiráž).

Rozsáhlejší akce
* 8. Jarní setkání se konalo v Novém Městě n. Metují ve dnech 20.-22.4., celkem 50 účastníků 
včetně 4 kolegů z Polska a 1 z Rakouska, zajišťoval J.Halda.
* 14. Bryologicko-lichenologické dny se konaly v Mikulově na jižní Moravě ve dnech 11.-14.10., 
celkem 37 účastníků všetně 2 kolegů z Polska, zajišťovala S.Kubešová.

Určovací kursy
Základní kurs určování mechorostů se konal 5.-6. 10. na katedře biologie PeF ZČU v Plzni, 25 
účastníků, vedl J.Váňa.

Exkurze
* Jarní bryologicko-lichenogicko-geobotanická exkurze ČBS a katedry botaniky PřF UK do údolí 
Sázavy k Žampachu a do Kamenného Újezdce se uskutečnila 31.3. Vedli J. Sádlo, B. Buryová a 
Z. Palice, 15 účastníků.
* Bryologická exkurze pro studenty Biologické fakulty JU do okolí Třeboně se konala 31.3., vedl 
J. Kučera.
* Mykologická exkurze pro studenty Biologické fakulty JU zaměřená na makromycety a lišejníky 
se uskutečnila 26.-28.5. Postupně byly navštíveny lokality: Vyšenské kopce u Českého 
Krumlova, Stožecká skála a Nové Údolí na Šumavě. Vedli A.Lepšová a J.Liška, celkem se 
zúčastnilo 6 osob.
* Mykologicko-bryologický kurs pro středoškolské učitele (org. Pedagog. centrem pro ZČ kraj) 
se konal 5.-7.10. v okolí Konstantinových Lázní, 30 účastníků, bryologické exkurze vedl 



Z.Soldán.

Výstavy
* Výstava Zelená krása mechorostů aneb jak se státi bryologem, kterou za asistence J.Haldy 
uspořádal I. Novotný, se konala ve dnech 1.6.- 15.8. v Rychnově n. Kn. Od 5.9. je otevřena v 
Opavě (potrvá zřejmě do února).
* Výstava Tajemný svět lišejníků (autoři J.Halda, Z.Palice a J.Liška) se uskutečnila ve dnech 
14.6.-5.8. v Soběslavi a 19.9.-28.10. ve Veselí n. L.

Ostatní
V rámci webových stránek společnosti byla zprovozněna internetová prezentace sekce. Zahrnuje 
vedle aktuálních zpráv a základních informací o činnosti také přehled hlavních uskutečněných 
akcí, výroční zprávy a obsah posledního čísla zpravodaje Bryonora.

ZPRÁVA O ČINNOSTI BRYOLOGICKO-LICHENOLOGICKÉ SEKCE V ROCE 2000

Výbor sekce pracoval v následujícím složení: předseda J.Liška, místopředseda E.Lisická, 
jednatel Z.Soldán; funkci pokladní zastávala H.Franklová. Aktivity probíhaly v tradičním 
schématu akcí, které se již staly stálou náplní činnosti sekce.

Členství
Celkový počet členů ke dni 1.12.2000 činí 94 z toho 9 ze Slovenské republiky. Přibyli 2 noví 
členové (M.Lepší, L.Maděrová), vystoupilo 5 členů (J.Dvorská, P.Hájková, P.Kocourek, 
Z.Kyselová, E.Mackovičová, R.Šoltés) a 1 zemřel (M.Vondráček). Členské příspěvky činily pro 
tento rok 80 Kč bez ohledu na členství v ČBS.

A k t i v i t y

Ediční činnost
V červnu vyšlo 25. číslo zpravodaje Bryonora o rozsahu 32 stran, v prosinci číslo 26. o rozsahu 
28 stran.

Rozsáhlejší akce
7. Jarní setkání se konalo Prachaticích ve dnech 13.-16.4., celkem více než 50 účastníků včetně 4 
kolegů z Polska a 2 ze SRN, zajišťoval Z.Palice. Exkurze zahrnuly Šumavu i Předšumaví (Libín, 
údolí Blanice, prales Černý les, Stožec, Vltavský luh, Opolenec).
13. Bryologicko-lichenologické dny se konaly v Přebuzi v Krušných horách. ve dnech 3.-6.10., 
celkem 20 účastníků, zajišťoval P.Uhlík.

Určovací kursy
* Určovací kurs evropských zástupců rodu Dicranum se konal dne 18.3. na PřF UK v Praze. 
Vedla H.Franklová, zúčastnilo se 8 osob.



* Kurs určování mechorostů pro začátečníky se konal 14.4. na katedře biologie Pedagogické 
fakulty MU v Brně. Vedla S.Kubešová, zúčastnilo se 12 osob.
* Kurs určování mechorostů pro začátečníky se konal 20.5. na katedře lesnické botaniky 
Mendelovy zemědělské a lesnické university. Vedli I.Novotný, S.Kubešová a Z.Gerišová, celkem 
7 účastníků. Součástí byla půldenní exkurze do okolí Soběšic.

Exkurze
* Bryologicko lichenologická exkurze pro studenty PřF UK do Českého krasu (Srbsko, Bubovické 
vodopády, Doutnáč) se uskutečnila 1.4. Vedli B.Buryová, L.Voříšková a Z.Palice, zúčastnilo se 17 
osob.
* Bryologická exkurze pro Pedagogické centrum v Plzni se uskutečnila 14.10. do okolí Nečtin. 
Vedla B.Buryová, zúčastnilo se 15 osob.
* Bryologicko-lichenologická exkurze pro učitele základních a středních škol do okolí Prachatic 
se konala 10.11. Vedl Z.Palice, účast 15 osob.


