ZPRÁVA O ČINNOSTI BRYOLOGICKO-LICHENOLOGICKÉ SEKCE V ROCE 2007
Výbor sekce pracoval v tomto složení: předsedkyně S. Kubešová (zároveň správa webových
stránek), místopředseda D. Svoboda, pokladník O. Peksa, správce členské základny V. Plášek a
sekretář sekce M. Hájek (zároveň výkonný redaktor zpravodaje Bryonora).
Členství
Celkový počet členů na konci roku 2007 byl 111, z toho 47 členů ČBS, 39 přidružených členů a 25
zahraničních členů. Sekce v roce 2007 přijala jednoho nového člena (S. Wierzcholska). Členství
naopak ukončil jeden člen (Helena Balášová). Členské příspěvky činily 150,- Kč, při zasílání
zpravodaje Bryonora do zahraničí 250,- Kč.
Aktivity
Ediční činnost
V roce 2007 pokračovalo vydávání časopisu Bryonora. Časopis je jedním ze tří oficiálních
časopisů ČBS. Všechny odborné příspěvky jsou recenzovány. Od ročníku 2007 pracuje redakce
ve změněném složení, redakční radu tvoří Michal Hájek (výkonný redaktor), Svatava Kubešová,
Vítězslav Plášek, Ondřej Peksa a David Svoboda. Technickým redaktorem je Eva Mikulášková.
Na kvalitě časopisu se však pozitivně podílejí i další spolupracovníci, například Jan Kučera, Jiří
Liška, Zdeněk Palice, Blanka Shaw, Jiří Váňa a recenzenti. Do listopadu 2007 vyšlo č. 39 (84
stran) a č. 40 je v před dokončením a vytištěním.
Rozsáhlejší akce
* 14. jarní bryologicko-lichenologické setkání se odehrávalo na Drahanské vysočině poblíž obce
Ruprechtov. Proběhlo ve dnech 19.–22. dubna. Celkem se sešlo 30 účastníků, z toho šest ze
zahraničí. Exkurze vedly mimo jiné do Vojenského výcvikového prostoru Březina. Akci
zajišťoval I. Novotný.
* 20. podzimní bryologicko-lichenologické dny se konaly na Šumavě, v Českých Žlebech v
termínu 20.–23. září. Účastnila se necelá 30 bryologů a lichenologů. Při exkurzích jsme
navštívili např. následující lokality Úval u Zvonkové, Vltavský luh, Mrtvý luh, Spálený luh,
Kaliště, Smrčina, Bulík, Pod Hraničníkem, Žlebský vrch, Spáleniště. Akci za sekci zajišťovala E.
Mikulášková.
Exkurze
* 17.3. lichenologická exkurze Biologické fakulty Jihočeské Univerzity na Horažďovické vápence
(vedl J. Vondrák).
* 18.3. exkurze, kde byly demonstrovány cévnaté rostliny a mechorosty, Kluk – Borský rybník –
Holubovské hadce – Dívčí kámen (vedli Jan Košnar a Jiří Košnar).
* 31.3. bryologicko-lichenologická exkurze ČBS do Pikovic a na Medník (vedli Z. Soldán a D.
Svoboda).

* 13.5. bryologická exkurze Biologické fakulty Jihočeské Univerzity z Rudolfova na Srubec
(poblíž Č. Budějovic, vedl J. Kučera).
9.–10.6. lichenologická exkurze na Králický Sněžník (vedl J. Halda).
* 13.10. botanická exkurzi, zaměřenou na cévnaté rostliny a mechorosty, do okolí Protivína
(mokřadní rezervace Zelendárky, bučina Vysoký Kamýk; vedli Jan a Jiří Košnarovi).
* 10.11. bryologická exkurze do okolí Zlivi (vedl Jan Kučera).
* 25.11. bryologická exkurze do okolí Třeboně (Branská dubina, rašeliniště Soví les; vedl Jiří
Košnar).
Výstavy
* 9.2.–25.3. putovní výstava Moravského zemského muzea Zelená krása mechorostů aneb jak se
státi bryologem byla uvedena v Západočeském muzeu v Plzni (zajistili I. Novotný, S. Kubešová a
O. Peksa).
* 1.4.–31.5. byla tatáž výstava instalována v Hornickém muzeu Příbram (zajistili I. Novotný, S.
Kubešová a R. Hlaváček).
Prezentace v zahraničí
Členové bryologicko-lichenologické sekce se účastnili a prezentovali příspěvky na zahraničních
setkáních a konferencích (27.–30.4. polské „warsztaty briologiczne“, 5.–9.6. bryologické setkání
v belgickém Vierves-sur-Viroin).
Ostatní
Bryologicko-lichenologická sekce ČBS provozuje webové stránky, umístěné na serveru
Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. Průběžně zde doplňujeme informace týkající se
činnosti sekce (exkurze, přednášky, aktuality, 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). K 7.11.2007 jsme zaznamenali 13655 přístupů.
Blíže viz http://botanika.prf.jcu.cz/bls/ (dříve http://botanika.bf.jcu.cz/bls
Zprávu sestavili S. Kubešová, M. Hájek, V. Plášek a O. Peksa.

