
ZPRÁVA O ČINNOSTI BRYOLOGICKO-LICHENOLOGICKÉ SEKCE V ROCE 2005

Výbor sekce pracoval v následujícím složení: předseda Z. Palice, místopředseda J. Kučera 
(zároveň šéfredaktor zpravodaje Bryonora), pokladník Š. Slavíková, správce členské základny V. 
Plášek a tajemnice sekce B. Shaw (zároveň správce webových stránek).

Členství
Celkový počet členů a spolupracovníků na konci roku 2005 činil 124, z toho 56 členů ČBS a 68 
spolupracovníků. Přibyli 2 noví řádní členové (P. Havránek, J. Šoun) a 1 přidružený člen (J. 
Steinová). 5 osob ze sekce vystoupilo (J. Gabriel, M. Chytrý, D. Javorčíková, K. Kresáňová, I. 
Pišút).
Členské příspěvky činily pro tento rok 150 Kč, při zasílání zpravodaje Bryonora do zahraničí 250 
Kč.

A k t i v i t y 

Ediční činnost 
V pozici šéfredaktora zpravodaje Bryonora pokračoval J.Kučera. Podle plánu byla vydána dvě 
letošní čísla (č. 35 – 64 stran; č. 36 – 68 stran). Podle návrhu několika zahraničních 
spolupracovníků byly od čísla 34 hlavní články rozšířeny o podrobnější anglický souhrn.

Rozsáhlejší akce 
* 12. jarní bryologicko-lichenologické setkání se konalo poblíž Karlovy Vsi na Křivoklátsku ve 
dnech 21.-24. dubna 2005. Celkem se sešlo více než 50 účastníků. Účast byla mezinárodní, s 
hosty ze slovanských i neslovanských zemí. Exkurze byly vedeny na následující lokality: Velká a 
Malá Pleš, údolí Úpořského potoka, skalnatý ostroh se zříceninou hradu Týřova, okolí hájovny 
Emilovna, údolí Tyterského potoka, rezervace Valachov, údolí Vůznice, PP Vraní skála. V 
malých skupinkách byly navštíveny ještě Krušná hora, Velíz, Brdatka, Čertova skála aj. Akci 
zajistila J. Kocourková.

* XVIII. podzimní bryologicko-lichenologické dny se konaly v Podolánkách u Čeladné v 
Beskydech (22.-25. září) za účasti 26 účastníků. Prozkoumáno bylo třináct lokalit v 
Radhošťských Beskydech a v Podbeskydské pahorkatině. Celou akci za sekci zajišťoval V. Plášek.

Určovací kursy
* 1.5. uspořádaly Moravské zemské muzeum a Mendelova lesnická a zemědělská univerzita v 
Brně určovací kurs mechorostů pro zájemce z řad studentů i široké veřejnosti. Po kursu 
následovala exkurze při severním okraji Brna (vedl I. Novotný).

Exkurze 
* 9.4. proběhla jarní bryologicko-lichenologicko-fanerogamologická exkurze ČBS a katedry 
botaniky PřF UK do údolí Loděnického potoka v Českém Krasu (vedli Z. Soldán, Z. Palice a P. 



Havlíček).
* 30.4.-1.5. uspořádaly Botanické oddělení Moravského zemského muzea ve spolupráci s 
Ústavem lesnické botaniky, dendrologie a typologie LDF MZLU v Brně bryologický víkend 
(vedli I. Novotný a S. Kubešová).
* 7.5. zorganizovala východočeská pobočka ČBS lichenologickou exkurzi do přírodního parku 
Orlice (vedl J. Halda).
* 14.5. vedl v rámci jarních akcí BF JU v Českých Budějovicích J. Kučera bryologickou exkurzi z 
Vyšného přes rašeliniště Žofinka na Jakuli.
* 20.5. se pod hlavičkou NP Šumava uskutečnila bryologicko-lichenologická exkurze pro 
veřejnost na Stožeckou skálu (vedl Z. Palice).
* 17.7. vedl pod hlavičkou NP Šumava v lesích mezi Kvildou a Františkovem bryologicko-
lichenologickou exkurzi pro veřejnost Z. Palice.
* 30.9. vedli pod hlavičkou NP Šumava exkurzi za mechy a lišejníky suťových polí v Povydří E. 
Loskotová a O. Peksa.
* 1.10. se pod vedením I. Markové a Š. Slavíkové konala bryologicko-lichenologická exkurze v 
Národním parku České Švýcarsko do Kyjovského údolí.
* V rámci podzimních exkurzí katedry botaniky BF JU v Českých Budějovicích se konaly 
následující exkurze:
12.11. Za lišejníky Slepičích hor (vedl J. Šoun)
19.11. Za mechorosty do údolí Vltavy u Č. Krumlova (vedl J. Kučera).
10.12. Za mechy na mrazové sruby na Kleti (vedl J. Košnar).

Prezentace v zahraničí
Členové a spolupracovníci bryologicko-lichenologické sekce ČBS prezentovali přednášky a 
postery na několika zahraničních konferencích (10.3. na mezinárodní konferenci Diverzita 
lišajníkov – poznanie, zmeny a trendy vývoja v Bratislavě uspořádané na počest Ivana Pišúta, 
18.-23.7. na 17. mezinárodním botanickém kongresu ve Vídni v Rakousku, 16.-19.8. na 
mezinárodním bryologickém setkání v belgickém Vierves-sur-Viroin, 21.-5.11. na konferenci 
zaměřená na ekologii a ochranu kryptogam ve švédském Bispgardenu pořádané skandinávským 
sdružením Bryoplanet). Prohlubují se dobré vztahy sekce s bryologickou sekcí Polské botanické 
společnosti (již pravidelná účast polských bryologů a lichenologů na našich jarních a 
podzimních setkáních a účast našeho bryologa na bryo-workshopu v Słowińském národním 
parku, 6.-10.9.).

Ostatní
Bryologicko-lichenologická sekce ČBS provozuje webové stránky, které jsou umístěné na 
serveru Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. Průběžně doplňujeme 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). V roce 2005 jsme 
zaznamenali 2545 přístupů. Počet přístupů se od loňského roku zdvojnásobil (celkem 5560 



přístupů od počátku provozu 16.9.2003). Blíže viz http://botanika.bf.jcu.cz/bls.

Zprávu sestavili J. Kučera, Z. Palice, V. Plášek, B. Shaw a Š. Slavíková.
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