
ZPRÁVA O ČINNOSTI BRYOLOGICKO-LICHENOLOGICKÉ SEKCE V ROCE 
2013 

Výbor sekce pracoval ve složení: předsedkyně I. Marková (zároveň správa webových 
stránek za vydatné pomoci S. Kubešové), místopředsedkyně E. Mikulášková, pokladník O. 
Peksa, správkyně členské základny J. Kocourková a sekretář sekce M. Hájek (současně 
výkonný redaktor zpravodaje Bryonora).  

Členství  

Celkový počet členů na konci roku 2013 byl 118, z toho 47 členů ČBS, 46 
přidružených členů a 25 zahraničních členů. Sekce v roce 2013 přijala čtyry nové členy 
(David Hlisnikovský – červenec 2013, Jitka Bradáčová, Aleš Tenčík a Alžběta Manukjanová 
– říjen 2013), jeden člen naopak své členství v sekci ukončil (Michal Pavlů – říjen 2013). 
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.  

 

A k t i v i t y 

Ediční činnost  
Pokračovalo vydávání časopisu Bryonora, který je jedním ze tří oficiálních časopisů ČBS. 
Všechny odborné příspěvky jsou recenzovány. Redakční radu tvoří Michal Hájek 
(šéfredaktor), Anna Guttová, Jana Kocourková, Svatava Kubešová, Ivana Marková, Ondřej 
Peksa, Vítězslav Plášek 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, Zbyněk Hradílek 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 2013 vyšlo č. 51 (65 stran) a č. 52 bylo před vytištěním.  

PŘIDEJ PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O BRYONORE, ZDE VZOR: 

Bryonora	  

Pokračovalo	  vydávání	  časopisu	  Bryonora,	  který	  je	  jedním	  ze	  tří	  oficiálních	  časopisů	  ČBS.	  Časopis	  je	  
zařazen	  Radou	  vlády	  pro	  výzkum	  a	  vývoj	  na	  Seznam	  recenzovaných	  neimpaktových	  časopisů	  
vydávaných	  v	  České	  republice.	  Časopis	  je	  recenzován	  širokým	  spektrem	  recenzentů	  z	  ČR	  i	  ze	  
zahraničí.	  Publikuje	  například	  floristické	  příspěvky,	  rozšíření	  zajímavých	  druhů	  v	  České	  republice	  a	  na	  
Slovensku,	  určovací	  klíče,	  krátké	  ekologické	  studie	  nebo	  zprávy	  ze	  sekce.	  K	  vybraným	  článkům	  
publikuje	  i	  barevné	  obrazové	  přílohy.	  Redakční	  radu	  tvoří	  od	  roku	  2011	  M.	  Hájek	  (výkonný	  redaktor),	  
A.	  Guttová,	  J.	  Kocourková,	  S.	  Kubešová,	  I.	  Marková,	  O.	  Peksa,	  V.	  Plášek	  a	  D.	  Svoboda.	  Technickou	  
redaktorkou	  je	  E.	  Mikulášková,	  grafickou	  úpravu	  provádí	  V.	  Trávníčková.	  Na	  kvalitě	  časopisu	  se	  
pozitivně	  podílejí	  i	  další	  spolupracovníci:	  J.	  Kučera,	  J.	  Liška	  a	  Z.	  Palice.	  V	  roce	  2012	  vyšlo	  č.	  49	  (61	  
stran),	  obsahující	  mimo	  jiné	  článek	  o	  kompletním	  rozšíření	  druhu	  Hamatocaulis	  vernicosus	  v	  ČR.	  Na	  
začátku	  roku	  2013	  vyšlo	  50.	  číslo	  s	  několika	  významnými	  příspěvky,	  které	  okoření	  naše	  jubileum.	  



Omlouváme	  se	  předplatitelům	  za	  opožděné	  vydání	  čísla,	  způsobené	  pozdním	  doručením	  některých	  
rukopisů,	  které	  jsme	  v	  jubilejním	  čísle	  chtěli	  mít.	  

 

 

Rozsáhlejší akce  
* 20. jarní bryologicko-lichenologické setkání proběhlo 18. – 21.4.2013 v Českém lese v 
v obci Capartice (JZ Klenčí p. Čerchovem). Akci zajistili manželé Radka a Petr Mudrovi.  
* 26. podzimní bryologicko-lichenologické dny se konaly 25. – 29.9.2013 
v Moravskoslezských Beskydech v obci Visalaje. Akci organizoval Vítězslav Plášek a jeho 
studenti (tzv. ostravský bryoteam).  

Exkurze a přednášky pro veřejnost  

* 19. 10. 2012 – 17. 3. 2013  výstava Tajemný svět lišejníků, Vlastivědné muzeum v 
Olomouci  
* 6. 4. 2013  Bryokurz pro začátečníky (Moravskoslezská pobočka ČBS), muzeum ve 
Valašském Meziříčí. Vedoucí Víťa Plášek.  
* 14. 4. 2013 Bryologická exkurze na vápence do okolí Teplic nad Bečvou (Moravskoslezská 
pobočka ČBS). Vedoucí S. Kubešová a J. Tkáčiková. 
* 27. 4. 2013 Lichenologická exkurze do přírodní památky Dubolka. Vedoucí J. P. Halda  
* 26.–28. 4. 2013 Bryologický víkend, Moravské zemské muzeum. Vedoucí Svatava 
Kubešová, Ivan Novotný. 
* 28. 4. 2013 Bryologická exkurze NP České Švýcarsko, Kyjovské údolí. Vedla Ivana 
Marková. 
 

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 dni 15.12.2013 jsme 
zaznamenali 36 963 přístupy. Blíže viz http://botanika.prf.jcu.cz/bls/, dříve 
(http://botanika.bf.jcu.cz/bls/). 

	  


