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Ing. Vít Kabourek
* 30. IV. 1955 – † 24. X. 2019
Ing. Vít Kabourek se narodil 30. dubna 1955
ve Zlíně. Již v raném dětství projevoval zájem o přírodu a nejvíce jej přitahoval hmyz.
V tomto ohledu byly pro něj velmi přínosné časté pobyty u babičky a dědy v Hulíně.
Jeho děda byl vášnivý rybář a spoustu času
spolu trávili u vody. V okolí rybníků a řek začal objevovat tajuplný a pestrý svět hmyzu.
A byli to především brouci, na které zaměřoval svoji pozornost. Po ukončení základní školy studoval na gymnáziu Zlín - Lesní
čtvrť a po maturitě pokračoval ve studiu
na ČVUT v Praze, kde absolvoval obor
Dopravní stavby. Kromě entomologie byla
jeho další vášní hudba. Hrál na klavír a později na elektrické klávesy. Během studií na
vysoké škole však tento koníček musel jít
úplně stranou a později se k němu už nevrátil.
Po ukončení studia nastoupil do Agro
kombinátu Slušovice, kde pracoval v odboru Dopravních staveb. V roce 1981 se oženil
a založil rodinu. V tomto období se také začal naplno věnovat amatérské entomologii,
zejména studiu brouků. Své první výpravy
podnikal v rámci bývalého Československa.
Obr. 1: Jeho košile byla neodolatelná pro ptakokřídlece Troides
brookiana. Foto: M. Janalík.
Vydával se na ně buď sám, s rodinou, časFig. 1: His shirt was irresistible to Rajah Brooke. Photo: M. Janalík.
to také s kamarády. Následovaly cesty do
Maďarska, uskutečnil i několik výprav do
Rumunska a Bulharska. Jeho profese stavebního inženýra mu umožnila účastnit se v roce 1988
dlouhodobé pracovní stáže v jižním Vietnamu v oblasti Wung Tau. V  průběhu dalších let pracovně
pobýval i na Kubě. Při těchto služebních cestách měl možnost seznamovat se s tropickou přírodou
a poznávat její bohatou biodiverzitu. Tyto zkušenosti jej značně ovlivnily a předznamenaly jeho
další osudy. Entomologie se pro něj stávala čím dál tím více nedílnou součástí života. Jeho další
entomologické výpravy směřovaly nejenom do jižní Evropy a na Balkán, ale také realizoval cesty
do Turecka, Sýrie a do zemí jihovýchodní Asie, kde pobýval v Malajsii a na Sumatře. Zúčastnil se též
expedice do pohoří Altaj a za hmyzem se vydal i do Mexika a Ekvádoru.
Jedním z jeho prvních podnikatelských počinů na počátku devadesátých let bylo založení cestovní a sběratelské agentury Kabourek. Ani to však úplně nesplňovalo jeho představy. Chtěl nabíd-
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Obr. 2: V. Kabourek se omlouvá za svou tělesnou váhu, kterou neunesly schůdky domorodého příbytku. Foto: M. Janalík.
Fig. 2: V. Kabourek apologizes for his body weight, which the steps of the native dwelling could not bear. Photo: M. Janalík.

Obr. 3: V okolí Tanah Rata jsme sešli ze stezky a jediná možná cesta vedla potokem. Foto: M. Janalík.
Fig. 3: We went down the trail around Tanah Rata, and the only possible way was a stream. Photo: M. Janalík.
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Obr. 4: V. Kabourek vysvětluje místním domorodým vesničanům své počínání v pralese. Foto: M. Janalík.
Fig. 4: V. Kabourek explains to local native villagers his actions in the forest. Photo: M. Janalík.

Obr. 5: S naším přítelem Čongem, který nás vozil do okolního pralesa. Foto: M. Janalík.
Fig. 5: With our friend Jong, who drove us to the surrounding forest. Photo: M. Janalík.
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Obr. 6: V. Kabourek při práci s exhaustorem. Foto: M. Janalík.
Fig. 6: V. Kabourek at work with an exhaustor. Photo: M. Janalík.

nout široké entomologické veřejnosti možnost, jak naplno rozvíjet tuto zálibu a povýšit ji třeba
i na vyšší úroveň. Na našem trhu v té době byly veškeré pomůcky pro sběr a preparaci hmyzu
nedostatkovým zbožím a též nabídka literatury ke studiu hmyzu byla velice chudobná. V roce 1995
založil svoji firmu Kabourek s.r.o., jejíž činnost byla zaměřena na výrobu, nabídku a prodej entomologických pomůcek pro sbírání a následné zpracování hmyzu a zakládání sbírek. K aktivitám
jeho firmy patřil i prodej entomologické literatury, odborných prací a studií od českých i slovenských autorů a postupem času bylo možné u něj sehnat téměř jakoukoliv entomologickou literaturu z celého světa.
V roce 1996 se náplň činnosti firmy Kabourek s.r.o. rozrostla o další předmět podnikání. Bylo založeno Nakladatelství Kabourek, jehož náplní se stalo vydávání neperiodických publikací v oboru
entomologie. Firma Kabourek spolupracovala nejenom s řadou českých a slovenských odborníků,
ale oslovila také některé autory ze zahraničí, především z Itálie a Francie. Postupně vznikala celá
plejáda nových knih s entomologickou tématikou zaměřených na nejrůznější skupiny hmyzu od
těch nejpopulárnějších (brouci a motýli) až po ty méně známé (švábi, rovnokřídlí či škvoři).
K významným aktivitám patřilo vydávání publikační řady Folia Heyrovskyana. Součástí této edice
se postupně stala ikonografická série publikací Icones Insectorum Europae Centralis, jenž byla zaměřena na brouky (Coleoptera) a jejich jednotlivé čeledi. Tyto publikace, jejichž autory byli přední
specialisté z řad profesionálních i amatérských entomologů, měly ambici srozumitelně přiblížit
široké veřejnosti jednotlivé čeledi brouků žijící ve střední Evropě. V těchto dílech byla nastíněna
bionomie, někdy se zde objevily i určovací klíče, ale vždycky v nich byly zveřejněny precizní fotografie, díky kterým se i nezasvěcencům dostalo dokonalé představy o vzhledu jednotlivých druhů
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Obr. 7: V pralese na lokalitě 19-míle při cestě do Tapah-Pahang. Foto: M. Janalík.
Fig. 7: In the forest at the site 19-mile on the way to Tapah-Pahang. Photo: M. Janalík.

brouků zpracované skupiny. Tato publikační řada určitě nemalou měrou přispěla k rozšíření zájmu
o entomologii ve středoevropském prostoru.
V roce 2009 se u V. Kabourka objevily první zdravotní problémy, které se v průběhu dalších let
stupňovaly. Po celou tu dobu, navzdory všem zdravotním omezením, jeho firma fungovala a nezastavilo se ani vydávání nových odborných publikací. Jeho pracovní nasazení i v těchto, pro něho
nesmírně těžkých časech, bylo obdivuhodné. Do poslední chvíle se snažil přiblížit entomologii
všem, kteří v ní našli svoje zalíbení, tak jako kdysi před lety on sám. Ač vzdoroval statečně, vážné
nemoci podlehl ve čtvrtek 24. října 2019. Lze jen vyjádřit politování, že sudičky byly tak skoupé
a nadělily mu pouhých 64 let života. Určitě není nadnesené tvrzení, že spoustu mladých adeptů
entomologie přitáhla k této vědní disciplíně i vydavatelská činnost V. Kabourka. Ti budou tento
přírodovědný obor dále rozvíjet a za to patří panu Vítu Kabourkovi upřímné poděkování.
Všechny fotografie byly pořízeny během výpravy do Malajsie (oblast Cameron Highlands, provincie Pahang, okolí města Tanah Rata) v dubnu 1996.
Miroslav Janalík

95

96

Acta Carpathica Occidentalis 10 | Aktuality a personálie

Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín
mimo CHKO Beskydy v roce 2019
Síťové mapování cévnatých rostlin probíhalo na Vsetínsku již sedmou vegetační sezónu. Sběr botanických dat na území vsetínského okresu, přesněji pouze na území ležícím mimo Chráněnou
krajinnou oblast Beskydy, navazoval na pilotní část, která proběhla v roce 2013 (Tkáčiková et al.
2013) a na výsledky z let následujících 2014 až 2018 (Tkáčiková et al. 2014, Tkáčiková 2015a, 2016,
2017a, 2018). Základním cílem mapování bylo zjištění přítomnosti všech druhů cévnatých rostlin
v jednotlivých mapovacích polích (Obr. 1) ve vybraném území. Pozorované rostliny se zaznamenávaly do tzv. škrtacích formulářů. V roce 2019 mapování probíhalo v devíti mapovacích čtvercích
zvolených tak, aby co nejlépe zachycovaly druhovou diverzitu květeny. Výběr byl cílen na průzkum
čtverců v severozápadní části okresu na katastru obcí Loučka, Kunovice a Kelč. Další zkoumané
čtverce byly vybrány v zhruba střední části okresu na katastru obce Liptál a v jižní části okresu
v katastru obcí Leskovec a Valašská Polanka. Čtverce pokrývaly území ležící ve čtyřech fytochorionech zasahujících na území vsetínského okresu – 76a. Moravská brázda vlastní, 79. Zlínské vrchy,
80a. Vsetínská kotlina (fytochorion 80. Střední Pobečví se dělí na podokresy 80a. a 80b.) a 81.
Hostýnské vrchy.
Celkem bylo v roce 2019 v devíti mapovacích čtvercích zaznamenáno 2602 údajů o výskytu 602
taxonů cévnatých rostlin. Podle aktuálního červeného seznamu (Grulich 2017) se tyto údaje týkají
i 53 ohrožených či vzácnějších taxonů cévnatých rostlin (Tkáčiková 2019).
Z fytogeograficky významných druhů jsou zastoupeny druhy s širší vazbou na Karpaty. Tyto druhy zasahují do České republiky od východu a vyskytují se pouze na východní či severovýchodní Moravě nebo jen vzácně pronikají až do východních Čech. Z této skupiny byly zaznamenán
druh Dentaria glandulosa. Další skupina je tvořena druhy rozmanitého rozšíření, které jsou v ČR
převážně vázané na karpatskou oblast, jsou to Carex pilosa, Carex pendula, Euphorbia amygdaloi
des, Isopyrum thalictroides aj. Výrazná je také skupina zástupců vstavačovitých (Cephalanthera damasonium, Dactylorhiza fuchsii, D. majalis, Epipactis helleborine, E. muelleri, Listera ovata, Neottia
nidus-avis, Orchis mascula, O. pallens a Platanthera bifolia). Z teplomilnějších druhů rostlin byla
nalezena nová lokalita jetele bledožlutého (Trifolium ochroleucon). Další výraznou skupinu tvoří
druhy lesní, vázané na zachovalé listnaté lesy (Aquilegia vulgaris, Arum cylindraceum, Cerastium
lucorum, Corydalis intermedia, C. solida, Lilium martagon, Stachys alpina) a jedlobučiny (Dentaria
enneaphyllos). Zajímavá je i skupina vzácnějších plevelů (Aphanes arvensis, Ranunculus arvensis,
Silene noctiflora a Urtica urens) a druhů šířících se podél železnic, respektive využívající volnou ekologickou niku (Saxifraga tridactylites). Za pozornost stojí také skupina vlhkomilných druhů (Berula
erecta, Carex flava, Glyceria nemoralis aj.) z nichž byl pro území okresu Vsetín potvrzen po 50 letech
druh bahnička vejčitá (Eleocharis ovata). V jižní části okresu byly potvrzeny známé i nalezeny nové
lokality fytogeograficky významného druhů Aremonia agrimonoides.
Za nejvýznamnější nálezy v roce 2019 je možné považovat novou lokalitu druhu bahnička vejčitá
(Eleocharis ovata). Tato jednoletá, zpravidla hustě trsnatá bahnička je konkurenčně málo zdatný druh vázaný svým výskytem na místa v iniciálním stadiu sukcese. Najdeme ji na čerstvě obnažených a narušovaných půdách, které jsou pravidelně zaplavované vodou. Typickými stanovišti
tohoto druhu jsou obnažená dna rybníků, obnažené břehy stojatých i tekoucích vod a periodicky zaplavované sníženiny (deprese), např. v polích. V České republice se těžiště výskytu nachází
v Čechách, na Moravě je tento druh mnohem vzácnější, přičemž více lokalit se nachází na střední
Moravě, v Poodří a v Ostravské pánvi (cf. Kaplan et al. 2015). Na Vsetínsku je tento druh velmi
vzácný, existuje pouze několik málo historických údajů – přesněji pouze dva nálezy od Bečvy ve
Valašském Meziříčí (1967, 1969 O. Ressel VM). Výše uvedený nález od Kelče je tak potvrzením druhu na Vsetínsku po 50ti letech. Bahnička vejčitá rostla v řídce zapojené vegetaci na periodicky za-
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2018
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nemapováno

Obr. 1: Aktuální přehled vymapovaných čtverců síťového mapování okresu Vsetín mimo CHKO Beskydy.
Fig. 1: Current overview of grid cells of the floristic mapping project in the Vsetín district outside of the PLA Beskydy.

plavovaném okraji pole, kde stagnuje voda po vydatnějších deštích. V řídkém porostu dominoval
Bolboschoemus maritimus agg. (druh nebyl přesně specifikován z důvodu nezralých semen).
Síťové mapování cévnatých rostlin je víceletý projekt. V roce 2017 po pětiletém trvání projektu byla prozkoumána polovina (48) ze všech mapovacích čtverců zasahujících na území okresu
Vsetín mimo CHKO (96) a výsledky byly shrnuty a publikovány (Tkáčiková 2017b). Dalších devět
čtverců bylo prozkoumáno v roce 2018 (Tkáčiková 2018) a stejný počet také v roce následujícím
(Tkáčiková 2019). Projekt bude pokračovat i v dalších letech, kdy je potřeba prozkoumat zbývajících 30 čtverců. V průběhu mapování funguje informační webová stránka (www.mapovanivs.cz),
kde jsou průběžně zveřejňovány aktuality k projektu. Potenciální noví mapovatelé zde o síťovém
mapování naleznou také všechny základní informace pro případ, že by se do něj chtěli aktivně
zapojit. Nalezené druhy jsou postupně zapisovány do nálezové databáze Moravskoslezské pobočky ČBS (www.nalezovka.cz). Síťové mapování je realizováno zapsaným spolkem Rosička, pod
záštitou Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti.
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Moravskoslezská pobočka České botanické společnosti v roce 2019
Moravskoslezská pobočka České botanické společnosti (dále MSP ČBS) je součástí dobrovolné
výběrové organizace Česká botanická společnost, z. s. Pobočka sdružuje zájemce o botaniku především z oblasti severní, střední a východní Moravy a Slezska. K hlavním aktivitám pobočky patří
pořádání terénních exkurzí, workshopů, determinačních setkání, vícedenních floristických minikurzů i dalších akcí, jejichž cílem je podporovat a rozvíjet botanickou činnost v regionu Slezska
a severní Moravy. Tento cíl pomáhá naplňovat také vydávání pobočkového časopisu pod názvem
Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS.
První akce pobočky v roce 2019 byla již tradičně spojena s výroční schůzí, která proběhla 16. II.
2019. Z důvodu rekonstrukce zámku Kinských ve Valašském Meziříčí proběhlo setkání v Olomouci
(Pedagogická fakulta UP Olomouc). Součástí tohoto setkání byl stejně jako v předchozích letech
také blok přednášek a krátkých sdělení, rozdělených do tří tematických celků: Historický vývoj
flóry a vegetace, Ochrana přírody a Floristika:

Historický vývoj flóry a vegetace
• Michal Hájek a Petra Hájková (PřF MU Brno): Přehled současného výzkumu pozdně-glaciální
a holocenní historie vegetace severní Moravy a Slezska
• Zbyněk Hradílek (UP Olomouc): Pravěké mechy v neolitické studni u Uničova
• Jana Tkáčiková (Muzeum Beskyd FM) a Svatava Kubešová (MZM Brno): Nálezy mechorostů
v historických budovách
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Ochrana přírody
• Jan Vrbický (AOPK Olomouc): Jednorázová opatření k podpoře přesličky různobarvé (Equisetum
variegatum) u Moravičan a Tovačova
• Miroslav Zeidler (UP Olomouc): Lze obnovit (sub)alpínská společenstva lokálním odkácením
nepůvodní kleče v Hrubém Jeseníku?
• Jan Lukavský (AOPK ČR Ostrava): Letnění rybníků v CHKO Poodří na příkladu Velký Váček

Floristika
• Petr Kocián (Nový Jičín): Nálezová databáze
• Zbyněk Lukeš (Metylovice): Zajímavé nálezy v okolí Metylovic, v Beskydech a na Osoblažsku
v roce 2018
• Petr Kocián (Nový Jičín): Novinky v publikacích za rok 2018
Během roku 2019 proběhlo devět floristických exkurzí, jak v samostatné režii pobočky, tak ve
spolupráci s dalšími státními i nevládními organizacemi, z nichž tři exkurze byly zaměřeny na mechorosty a lišejníky. Uskutečnil se také třídenní floristický minikurz v oblasti Kralického Sněžníku.
Tradičně v podzimním termínu organizované determinační setkání bylo v roce 2019 přesunuto na
jarní období. Nově proběhlo předvánoční setkání spojené se zhodnocením botanické sezóny 2019
(Obr. 1 až 7).

Přehled jednotlivých akcí v kalendářním pořadí
16. III. 2019 – Determinační setkání – jednoděložné geofyty – Gagea, Muscari, Ornithogalum, Scilla,
Vlastivědné muzeum v Olomouci. Lektor: Michal Hroneš.
13. IV. 2019 – Bryologická vycházka do PP Bludný a PR Smrdutá v Hostýnských vrších. První exkurze roku 2019 měla původně směřovat do skalnatých svahů PP Bludný a PR Smrdutá, ale 13.
dubna panovaly na lokalitě téměř zimní podmínky s nesouvislou sněhovou pokrývkou a teplotami
jen těsně nad bodem mrazu. Proto byla exkurze zkrácena a prozkoumali jsme čtyři mikrolokality
pouze ve spodní části PP Bludný. I přes nepříznivé počasí jsme pořídili soupis mechorostů. Vedoucí
exkurze: Zbyněk Hradílek a Jana Tkáčiková.
11. V. 2019 – Exkurze za orchidejemi do Kateřinic. Navštívili jsme pěnovcové luční prameniště
a mokřadní louku v PR Dubcová. Pokračovali jsme do osady Požařiska. Viděli jsme zástupce vstavačovitých (Dactylorhiza majalis, Orchis mascula, O. morio a další). Vedoucí exkurze: Jana Tkáčiková.
18. V. 2019 – Bryologicko-lichenologická exkurze na Klepáč na Králickém Sněžníku – společná exkurze MSP ČBS, Muzea Šumperk a Univerzity Hradec Králové. Bryologicko-lichenologická exkurze
vedla na Klepáč (Klepý, Trójmorski Wierch, 1144 m n. m.) v pohoří Králického Sněžníku. Vedoucí
exkurze: Magda Zmrhalová a Josef P. Halda
25. V. 2019 – Exkurze do nejvýchodnějšího výběžku Tršické pahorkatiny – společná exkurze
MSP ČBS a Katedry botaniky PřF UP v Olomouci. Cílem exkurze byl průzkum nejvýchodnější části
Tršické pahorkatiny mezi Veselíčkem a Dolním Újezdem. Z území je uváděna řada teplomilných
acidofytů, např. Aira caryophyllea, Allium lusitanicum a Antennaria dioica. Vedoucí exkurze: Michal
Hroneš a Martin Dančák.
8. VI. 2019 – Exkurze po zajímavých bezlesých enklávách aneb z bláta do louže kolem Smradlavé
– společná exkurze MSP ČBS a CHKO Beskydy. Proběhl průzkum lučních mokřadů v osadě Salajka,
rašelinných a podmáčených biotopů v údolí potoka Smutná a Smradlavá a v okolí Maxovy nádrže.
Vedoucí exkurze: Veronika Kalníková a Marie Popelářová.
14.–16. VI. 2019 – Floristický minikurz na úpatí Králického Sněžníku a Vrbenských rozsoch. Již
tradiční třídenní floristický kurz se v letošním roce uskutečnil na podhorských loukách v dosud
málo systematicky studované oblasti. Zájmová oblast se nacházela mezi NPR Králický Sněžník
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Obr. 1: Výroční setkání pobočky
v Olomouci, v popředí Zbyněk
Hradílek. Foto: J. Tkáčiková.
Fig. 1: Annual meeting in Olomouc,
Zbyněk Hradílek in front. Photo:
J. Tkáčiková.

a Sokolským hřbetem a z pol
ské strany ji ohraničovalo několik typů chráněných území.
Moravská oblast byla dosud
ve stínu botanicky i zoologicky navštěvovanějších míst.
K nejcennějším místům, která byla během kurzu k vidění,
patří vegetace podhorských
pramenišť se všemi druhy
mokřadních zdrojovek (Montia fontana subsp. fontana, M. f. subsp. amporitana a M. f. nothosubsp.
variabilis). Zorganizovali: Petr Petřík a Martin Mokrejš.
20. VII. 2019 – Exkurze na Ondřejník. Trasa dlouhá asi 10 km vedla od Solárky přes Skalku a zpět.
Exkurze byla zaměřena na lesní a mokřadní společenstva Beskyd a Beskydského podhůří, byla snaha ověřit výskyt řady druhů, např. Aconitum firmum subsp. moravicum, Montia fontana a Malaxis
monophyllos. Vedoucí exkurze: Zbyněk Lukeš.
17. VIII. 2019 – Exkurze do údolí potoka Bělidlo u Domašova nad Bystřicí. Exkurze směřovala na
lokality dvou vzácných druhů starčků Senecio sarracenicus a S. paludosus. Vedoucí exkurze: Martin
Dančák a Michal Hroneš.
21. IX. 2019 – Mykologická exkurze v Oderských vrších. Navštívili jsme PP Na Čermence a protilehlé svahy okolo bývalého břidlicového lomu. Dále asi 3 km vzdálenou PP Vrásový soubor
v Klokočůvku. K nejzajímavějším druhům v minulosti nalezených na těchto lokalitách patří
Bertia moriformis, Cantharellus friesii, Inonotus cuticularis, Lentinellus castoreus, Mycena crocata
a Ossicaulis lignatilis. Vedoucí exkurze: Jiří Lederer.
5. X. 2019 – Bryologická exkurze na Starojický kopec – společná exkurze MSP ČBS a Moravského
zemského muzea v Brně.
Trasa vedla po žluté turistické značce na zříceninu hradu
Starý Jičín. Prozkoumali jsme

Obr. 2: Determinační setkání –
jednoděložné geofyty Gagea,
Muscari, Ornithogalum, Scilla – ve
Vlastivědném muzeu v Olomouci,
16. III. 2019. Lektor Michal Hroneš
s živými rostlinami rodu snědek
(Ornithogalum). Foto: J. Tkáčiková.
Fig. 2: Determination meeting –
monocotyledonous geophytes
Gagea, Muscari, Ornithogalum, Scilla
– in the National History Museum in
Olomouc, 16.iii.2019. Lecturer Michal
Hroneš with live plants of the genus
Ornithogalum. Photo: J. Tkáčiková.
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Obr. 3: Účastníci terénní exkurze za
orchidejemi do Kateřinic, 11. V. 2019.
Foto: J. Tkáčiková.
Fig. 3: Participants of orchids field
excursion in Kateřinice village,
11.v.2019. Photo: J. Tkáčiková.

zalesněné svahy a areál zříceniny. Jednalo se převážně
o bazický podklad (vápnité
slepence a pískovce). Vedoucí
exkurze: Svatava Kubešová
a Jana Tkáčiková.
7. XII. 2019 – Setkání nad her
bářovými položkami a zhod
nocení botanické sezóny 2019.
Na setkání, které proběhlo ve
Vlastivědném muzeu v Olomouci, zazněla přednáška Botanika na konci světa aneb krátký exkurz
do flóry Patagonie – přednášející: Michal Hroneš. Dále proběhla prezentace zajímavých nálezů
mechorostů i cévnatých rostlin a určování herbářových položek.

Další aktivity a doplňující informace
V roce 2019 pokračovalo zapisování do Nálezové databáze Moravskoslezské pobočky ČBS (www.
nalezovka.cz). K 30. XI. 2019 obsahovala databáze celkem 34 331 floristických záznamů. Pokračovala
spolupráce s projektem PLADIAS o výměně dat, kdy Nálezová databáze Moravskoslezské pobočky ČBS je jedním z datových zdrojů pro tvorbu map rozšíření cévnatých rostlin ČR. Také v roce
2019 proběhl další import dat z Nálezové databáze Moravskoslezské pobočky ČBS do centrální
databáze projektu PLADIAS. Garantem a správcem databáze je Petr Kocián. Nálezová databáze
Moravskoslezské pobočky ČBS byla prezentována formou posteru na celostátní konferenci ČBS
v Praze ve dnech 30. XI. až 1. XII. 2019 – poster připravili Petr Kocián a David Hlisnikovský.
V únoru 2019 vyšly Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 8. Nové číslo pobočkového zpravodaje přineslo na 64 stranách
podrobné výsledky a postřehy z exkurzí, které proběhly
v roce 2018, i další botanické
materiály a data vztahující se
k regionu působnosti poboč-

Obr. 4: Potvrzení lokality vstavače
kukačky (Orchis morio) během
terénní exkurze Moravskoslezské
pobočky ČBS, 11. V. 2019. Foto:
J. Tkáčiková.
Fig. 4: Confirmation of locality Orchis
morio during a field excursion of
Moravskoslezká pobočka (branch) of
the Czech Botanical Society, 11.v.2019.
Photo: J. Tkáčiková.
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Obr. 5: Účastníci bryologicko-lichenologické exkurze na Klepáč na Králickém Sněžníku 18. V. 2019. Foto: M. Zmrhalová.
Fig. 5: Participants of bryology-lichenology excursion to Klepáč in Králický Sněžník Mts 18.v.2019. Photo: M. Zmrhalová.

ky. Redakční rada Zpráv MSP ČBS pracovala ve složení Veronika Kalníková (předsedkyně redakční
rady), Michal Hroneš, Jiří Kocián, Petr Kocián (technický redaktor), Svatava Kubešová, Jakub Salaš
(jazykový redaktor) a Jana Tkáčiková.
V roce 2019 pobočka zaštítila pokračování projektu zaměřeného na floristický průzkum území
vsetínského okresu – Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy.
Tomuto projektu je věnována samostatná stránka www.mapovanivs.cz, kde jsou v průběhu let
postupně zveřejňovány zjištěné výsledky.
Podrobné zprávy o aktivitách pobočky jsou průběžně umísťovány na webových stránkách pobočky (www.ms-cbs.cz), které spravuje Petr Kocián. Na stránkách jsou k dispozici jak organizační
informace (členství, poplatky atd.), tak výsledky a postřehy z exkurzí i další botanické materiály
a data vztahující se k regionu severovýchodní Moravy.
V roce 2019 pobočka k 30. XI. 2019 sdružuje 83 členů, z toho 28 členů ČBS (v roce 2019 se přihlásilo
devět nových členů). V roce 2019 proběhly volby do výboru pobočky. Ve volebním období 2019 až
2021 pracuje výbor pobočky v tomto složení:
• Jana Tkáčiková (předsedkyně): Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Hluboká 66, 738 01 FrýdekMístek
• Zbyněk Hradílek (místopředseda): Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palac
kého, Šlechtitelů 27, 783 71 Olomouc a Katedra biologie, Pedagogická fakulta, Univerzita Pa
lackého, Purkrabská 2-4, 779 00 Olomouc
• Michal Hroneš (jednatel): Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého,
Šlechtitelů 27, 783 71 Olomouc
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Obr. 6: Účastníci bryologické exkurze na zřícenině hradu Starý Jičín 5. X. 2019. Foto: J. Tkáčiková.
Fig. 6: Participants of bryology excursion at the ruins of the Starý Jičín castle, 5.x.2019. Photo: J. Tkáčiková.

• Veronika Kalníková (členka výboru): Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta,
Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno
• Václav Dvořák (člen výboru): Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého,
U botanické zahrady 920, 771 46 Olomouc
Moravskoslezská pobočka ve svých řadách ráda uvítá všechny zájemce o botaniku, nejen z regionu střední, severní a východní Moravy a Slezska. Pokud byste se chtěli stát členy pobočky, veškeré
potřebné informace najdete na internetových stránkách www.ms-cbs.cz.
Jana Tkáčiková
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Hluboká 66, CZ-738 01 Frýdek-Místek; e-mail: jana.tkacikova@muzeumbeskyd.com
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