ZPRÁVA O ČINNOSTI BRYOLOGICKO-LICHENOLOGICKÉ SEKCE V ROCE 2009
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 2009 byl 115, z toho 46 členů ČBS, 44 přidružených členů a
25 zahraničních členů. Sekce v roce 2009 přijala tři nové členy (Alica Dingová, Martin Erazím,
Jana Fasterová). Členství naopak ukončili dva členové (Viktor Pluhař a Eva Lisická). 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. Redakční radu tvoří od roku 2009 Michal Hájek
(výkonný redaktor), Anna Guttová, Svatava Kubešová, Vítězslav Plášek, Ondřej Peksa a David
Svoboda. Technickou redaktorkou je Eva Mikulášková. Na kvalitě časopisu se však pozitivně
podílejí i další spolupracovníci (zejména Jan Kučera, Jiří Liška, Zdeněk Palice a Věra
Trávníčková). Od června 2008 byl časopis zařazen Radou vlády pro výzkum a vývoj, na základě
údajů o struktuře a recenzovanosti, na Seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů
(periodik) vydávaných v České republice. Do listopadu 2009 vyšlo č. 43 (45 stran) a č. 44 bylo
před vytištěním.
Rozsáhlejší akce
* 11. 2. 2009 proběhl na Karlově univerzitě kurz na rod Schistidium, který vedl Jan Kučera.
* 16. jarní bryologicko-lichenologické setkání proběhlo ve Svatošských skalách 16.–19. dubna
2009. Akci zajistil Petr Uhlík.
* 22. podzimní bryologicko-lichenologické dny se konaly v Nasavrkách v termínu 24.–27. září
2009. Akci za sekci organizoval Josef P. Halda.
Exkurze a přednášky pro veřejnost
* 4.4. Lišejníky antropogenních stanovišť (vedl J. Vondrák).
* 4.4. Lichenologická exkurze Lestkov (vedl B. Wagner).
* 4.4. Bryologicko-lichenologická exkurze za mechorosty a lišejníky na Zbraslav a do
Károvského údolí (vedl D. Svoboda).
* 5.4. Bryologická exkurze na Muckovské vápencové lomy (vedl J. Košnar).
* 25.4. Lichenologická exkurze PR Houkvice ve spolupráci s Botanickou sekcí, NATURA v
Dobrém (vedl J. Halda).

* 9.5. Za mechorosty i kytkami do Ráje a kolem Světa (vedla T. Štechová).
* 23.5. Bryologická exkurze do údolí Stropnice (vedl J. Kučera).
* 18.7. Botanická exkurze, kde uvidíte i pár mechů (vedla I. Marková).
* 15.8. Bryologická exkurze Dolní Chřibská (vedla I. Marková).
Výstavy
2.6.–31.10. výstava Mechy a lišejníky, Národní zemědělské muzeum Praha, Ohrada, Muzeum
lesnictví, myslivosti a rybářství, Hluboká nad Vltavou (za spolupráce členů sekce) a 4.9.–31.10
pobočka Valtice, Muzeum zahradnictví a životního prostředí.
Prezentace v zahraničí i České republice
Členové sekce se účastnili a prezentovali příspěvky na zahraniční konferenci (9.–13. 6.) „the
Third International Bryological Meeting (Vierves-sur-Viroin“). Dále se aktivně podíleli na
konferencích 17.–19. 4. „Aktuální otázky moderní ekologie“ v Ostravě, 1.–5. 9. „2nd European
Congress of Conservation Biology“ v Praze.
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). Ke 12.12.2009 jsme
zaznamenali 21145 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.

