ZPRÁVA O ČINNOSTI BRYOLOGICKO-LICHENOLOGICKÉ SEKCE V ROCE 2004
Výbor sekce pracoval převážnou část roku v následujícím složení: předseda Z.Palice,
místopředsedové J.Kučera (zároveň šéfredaktor zpravodaje Bryonora) a Š.Bayerová-Slavíková
(zároveň pokladník a správce členské základny), a tajemnice sekce B.Buryová-Shaw (zároveň
správce webových stránek). Dne 24. září byl přijat nový statut sekce (vyvěšen na www stránkách
Sekce), na jehož základě byl výbor rozšířen o dalšího kooptovaného člena V.Pláška (správce
členské základny). Zároveň bylo dohodnuto, že ve funkci pokladníka setrvá Š.BayerováSlavíková a funkci jediného místopředsedy bude zastávat J. Kučera.
Členství
Celkový počet členů a spolupracovníků ke dni 13.12. 2004 činil 126, z toho 54 členů ČBS a 72
spolupracovníků. Přibyli 2 noví členové (W. von Brackel, J. Čuba) a 6 spolupracovníků (C.
Colacino, D. Hisem, M. Kukwa, J. Malíček, C. Printzen, J. Shaw). 2 lidé ze sekce vystoupili (D.
Kollert, M. Pelc).
Členské příspěvky činily pro tento rok 100 Kč a bylo schváleno navýšení 150 Kč na následující
rok.
Aktivity
Ediční činnost
V pozici šéfredaktora zpravodaje Bryonora pokračoval J.Kučera. Obě letošní čísla (33 – 56
stran; 34 – 60 stran ) uprostřed poprvé navíc obsahovala barevnou dvoustránkovou
fotografickou přílohu, která se setkala s kladným ohlasem.
Rozsáhlejší akce
1. jarní bryologicko-lichenologické setkání se konalo v rekreačním středisku Račí údolí v
Rychlebských horách ve dnech 22.-25. dubna. Celkem se sešlo na 70 účastníků z České
republiky, Polska a Slovenska. Exkurze byly vedeny na následující lokality: vápencový lom
Kukačka, Šafářova skála, okolí jeskyně Na Pomezí, kaolínový lom u Vidnavy a údolí
Stříbrného potoka. Akci zajišťovali M.Zmrhalová a V.Plášek.
XVII. podzimní bryologicko-lichenologické dny se konaly na Medvědích boudách v Krkonoších
(23.-26. září) za účasti ca. 35 účastníků. Exkurze směřovaly do Labského dolu a Medvědího dolu
a hřebenovou část v okolí Vysokého kola. Dne 24.9.2004 byl schválen nový statut sekce
(přiložen samostatně). Celou akci zajišťovali J.Kučera a B.Shaw.
Určovací kursy
* 1.5. uspořádaly Moravské zemské muzeum a Mendelova lesnická a zemědělská univerzita pro
zájemce z řad studentů i široké veřejnosti určovací kurs mechorostů, který následoval po

exkurzi vedené při severním okraji Brna (vedl I.Novotný).
Exkurze
* 3.4. proběhla jarní bryologicko-lichenologická exkurze ČBS a katedry botaniky PřF UK na
Černolické skály mezi Řevnicemi a Všenory (vedli Z.Soldán a O.Peksa).
* 15.5. a 29.5. se uskutečnily (licheno-)bryologické exkurze v rámci jarních akcí BF JU v Českých
Budějovicích do okolí Kaplic a úpatí Blanského lesa (vedli J.Kučera, J.Šoun a J. a J. Košnaři).
* 5.6. zorganizovala Východočeská pobočka ČBS ve spolupráci se správou KRNAPu
lichenologickou exkurzi do Krkonoš na západní a severní svahy Studniční hory (vedl J. Halda).
* 1.8 a 2.10. pod záštitami správ Národních parků Šumava a České Švýcarsko byly uspořádány
bryologicko-lichenologické(-mykologické) exkurze pro veřejnost do okolí Stožce a Jetřichovic
(vedli Z.Palice, I.Marková, Š. Bayerová-Slavíková a J.Roth)
* 16.10. a 30.10. pořádala BF JU v Českých Budějovicích v rámci podzimních akcí bryologickolichenologickou exkurzi na Libín (vedli J. a J. Košnaři a J. Šoun) a bryologickou exkurzi do údolí
Zlatého potoka (vedl J.Kučera).
Výstavy
Putovní výstava Tajemný svět lišejníků J.Haldy pokračovala v Muzeu Nejdek (26.2.-30.3.2004)
Ostatní
Bryologicko-lichenologická sekce ČBS provozuje webové stránky, které jsou umístěné na
serveru Jihočeské University v Českých Budějovicích. Zde jsou průběžně doplňovány informace
týkající se činnosti sekce (exkurze, přednášky, aktuality, nabídka volných míst, výzvy z řad
členů, bryologické a lichenologické akce pořádané v zahraničí, přehled nové literatury z oboru
včetně kontaktních informací, množství odkazů na příbuzné webové stránky – zde jsme získali
velmi kladné ohlasy ze zahraničí). Blíže viz http://botanika.bf.jcu.cz/bls
Zprávu sestavili J. Kučera, Z. Palice, V. Plášek, B. Shaw a Š. Slavíková.

