ZPRÁVA O ČINNOSTI BRYOLOGICKO-LICHENOLOGICKÉ SEKCE V ROCE 2008
Výbor sekce pracoval ve složení: předsedkyně S. Kubešová (zároveň správa webových stránek),
místopředseda D. Svoboda, pokladník O. Peksa, správce členské základny V. Plášek a sekretář
sekce M. Hájek (současně výkonný redaktor zpravodaje Bryonora).
Členství
Celkový počet členů na konci roku 2008 byl 114, z toho 47 členů ČBS, 42 přidružených členů a
25 zahraničních členů. Sekce v roce 2008 přijala 4 nové členy (Eva Novozámecká, Pavla
Wagnerová, Štěpán Koval a Lukáš Číhal). Členství naopak ukončil jeden člen (Martin Kubeš).
Členské příspěvky činily 150,- Kč pro řádné členy, 200,- Kč pro přidružené domácí členy a
zahraniční členy s osobním odběrem zpravodaje Bryonora a při zasílání zpravodaje do zahraničí
300,- Kč.
Aktivity
Ediční činnost
Pokračovalo vydávání časopisu Bryonora, který je jedním ze tří oficiálních časopisů ČBS.
Všechny odborné příspěvky jsou recenzovány. Od ročníku 2007 redakční radu tvoří Michal
Hájek (výkonný redaktor), Svatava Kubešová, Vítězslav Plášek, Ondřej Peksa a David Svoboda.
Technickou redaktorkou je Eva Mikulášková. Na kvalitě časopisu se však pozitivně podílejí i
další spolupracovníci, například Jan Kučera, Jiří Liška, Zdeněk Palice, Blanka Shaw a další. Za
poslední dva roky se na kvalitě časopisu podílelo 13 recenzentů, z toho 5 zahraničních.
V červnu 2008 zařadila Rada vlády pro výzkum a vývoj, na základě údajů o struktuře a
recenzovanosti časopisu, Bryonoru na Seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů
(periodik) vydávaných v České republice.
Do listopadu 2008 vyšlo č. 41 (52 stran) a č. 42 bylo před vytištěním (57 stran). Letos jsme také
za pomoci V. Trávníčkové upravili grafickou podobu obálky Bryonory.
Rozsáhlejší akce
* 15. jarní bryologicko-lichenologické setkání proběhlo v osadě Sejce (nedaleko obce Nalžovice)
ve středním Povltaví 17.–20. dubna. Sjelo se zde asi 35 lichenologů a bryologů. Exkurze vedly do
údolí Vltavy a na vápence Týnčanského krasu. Akci zajistil Jirka Malíček.
* 21. podzimní bryologicko-lichenologické dny se konaly na Králickém Sněžníku v termínu 2.–5.
října. Kromě českých účastníků zde byli hojně přítomní polští kolegové. Akci za sekci zajišťovala
M. Zmrhalová.
Exkurze a přednášky pro veřejnost
* 5.4. bryologicko-lichenologická exkurse mezi Berounem a Srbskem (vedli Z. Palice, Z. Soldán,
P. Špryňar).
* 12.4. exkurze za lišejníky Radyně (vedl O. Peksa).

* 12.4. lichenologická exkurze Kadaň (vedl B. Wagner).
* 25.–27.4. bryologický víkend (vedli M. Dědečková, S. Kubešová a I. Novotný).
* 10.5. lichenologická exkurze s mykologickým doprovodem na Čepičnou, Chanovec a Rábí
(vedli J. Vondrák, M. Beran, M. Vašutová), exkurze ve spolupráci s Jihočeským muzeem.
* 17.5. bryologická exkurze s mykologickým doprovodem do údolí Malše (vedli J. Kučera, M.
Beran, M. Vašutová), exkurze pořádána ve spolupráci s Jihočeským muzeem.
* 17.5. lichenologická exkurze do Adršpachu (vedl J.P. Halda).
* 24.5. bryologická exkurze na Vyšenské kopce (vedl Jiří Košnar).
* 6.9. bryologická exkurze Jetřichovice (vedla I. Marková).
* 13.10. přednáška o lišejnících pro muzeum v Bělé pod Bezdězem (A. Muller).
* 26.10. bryologická exkurze v rámci botanických exkurzí katedry botaniky PřF JU do PR Hrby a
PR Čertova hora u Vráže u Písku (vedl J. Košnar).
* 8.11. bryologická exkurze v rámci botanických exkurzí katedry botaniky PřF JU do PR Pučanka
(vedli J. Košnar a J. Kučera).
Výstavy
* 7.4.–31.5.putovní výstava Moravského zemského muzea Zelená krása mechorostů aneb jak se
státi bryologem proběhla v Muzeu Českého lesa v Tachově (zajistili S. Kubešová, R. Mudrová, P.
Mudra a I. Novotný).
* 11.9.–16.11. byla tatáž výstava instalována ve Valašském Meziříčí v Muzeu regionu Valašsko
(zajistili S. Kubešová, J. Tkačíková a I. Novotný).
Prezentace v zahraničí
Členové sekce se účastnili a prezentovali příspěvky na zahraničních konferencích (1.–11.8. „4th
Interantional Meeting on the Biology of Sphagnum“, 13.–19.7. „ IAL 6 – ABLS Joint Meeting“).
Hojná byla také účast bryologických příspěvků na konferenci „Environmental Changes and
Biological Assessment 4“ v Ostravě.
Ostatní
Bryologicko-lichenologická sekce ČBS provozuje webové stránky, umístěné na serveru
Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. Doplňujeme zde informace týkající se činnosti
sekce (exkurze, přednášky, aktuality, výzvy z řad členů, bryologické a lichenologické akce
pořádané v zahraničí, množství odkazů na příbuzné webové stránky). K 8.12.2008 jsme
zaznamenali 17391 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.

