
Pozvánka na exkurze Západočeské pobočky ČBS v roce 2019

Neděle 28. 4. 2019:  Jarní krajinou kolem Rýzmberku / vede Jiří Sladký (tel.: 728 496 065,
e-mail: jiri.sladky@nature.cz).

Sraz účastníků v 10:45 na nádraží v obci Kout na Šumavě. Doprava: cesta tam – osobní vlak
(odj. z Domažlic v 9:52), příj. Kout na Šumavě 10:32 / cesta zpět – odj. vlakem z Kdyně v 15:54,
příj. Domažlice 16:12).
Z nádraží povede cesta přes Starý Dvůr, Rýzmberk, Škarman až do Kdyně i mimo značené
trasy  s  občasným převýšením (délka  cca  15  km). Čeká  nás  vycházka  malebnou  krajinou
zaměřenou  na  květenu jarního  aspektu,  procházka třešňovým sadem a  návštěva  zříceniny
hradu Rýzmberk a jeho okolí.

Poznámka: exkurze proběhne ve spolupráci s AOPK ČR (RP Správa CHKO Český les).

Středa 8. 5. 2019:  Za jarní květenou do Zábělé a po zrušené železniční trati / vede 
Jaroslava Nesvadbová (tel.: 607 160 827, e-mail: nesvaslavka@seznam.cz).

Sraz účastníků v 9:40, Plzeň-Doubravka, na stanici autobusu MHD č. 28 (jede z Centrálního
autobusového nádraží), odtud v 9:48 odjezd do Bukovce, kde autobus končí. Zpáteční odjezd:
busem MHD č. 52 od hájovny u Zábělé (odjezdy v 14:44, 16:44, event. v 18:44), případně
opět z Bukovce, odkud jede spoj v 14:40, 15:25, 16:10 a 16:55.

Okružní botanická vycházka do Dolní Zábělé po skalnatých svazích nad řekou Berounkou,
včetně dříve nepřístupného úseku železniční trati Plzeň – Praha, který byl v roce 2018 zrušen
po  dostavbě  podzemního  tunelu.  Prozkoumáme  jarní  aspekt  teplomilných  doubrav,
dubohabřin  i  borů  a  xerotermních  trávníků  na  skalních  výchozech.  Zaměříme  se  také  na
květenu v kolejišti a okrajích bývalé trati. Délka trasy přibližně 5 až 5,5 km, možno ji i zkrátit.

Poznámka: vzhledem k náročnějšímu terénu je vhodná pevná kotníková obuv.

Trasa exkurze:
 



Sobota 18. 5. 2019:  Za vzácnými živočichy a rostlinami na Šlovický vrch / vedou Zdeněk 
Myslík (tel. 723 181 180, e-mail: zdenek.myslik@nature.cz), Ondřej Peksa (tel. 
604 767 640, e-mail: opeksa@zcm.cz), Sylvie Pecháčková a Ivona Matějková. 

Sraz účastníků a začátek exkurze v 10:05 na vlakovém nádraží v Dobřanech. Doprava: cesta
tam – vlak, odj. z Plzně v 9:50, příj. Dobřany 10:05 / cesta zpět: odj. vlakem z Dobřan (v 13:53,
15:27 nebo 15:53), příj. Plzeň (v 14:10, 15:43 nebo 16:10).
Vycházka  na  bývalé  vojenské  cvičiště  na  Šlovickém  vrchu  u  Dobřan.  Vypravíme  se  za
podivuhodnými živočichy a rostlinami na evropsky významnou lokalitu Dobřany. Můžete se
těšit na listonohy letní, žábronožky letní, kuňku žlutobřichou, jetel žíhaný, růži galskou i další
živočichy a rostliny vázané na narušované biotopy vojenských cvičišť. Obdivovat budeme
i  polodivoké exmoorské koně,  kteří  se  na  lokalitě  pasou  a  tím  pomáhají  udržovat  tento
unikátní  biotop. Během exkurze  se  mimo  jiné  seznámíme  s  moderními  trendy  v  ochraně
přírody a způsobem péče o vzácné druhy. Délka trasy je do 5 km.

Poznámka: exkurze proběhne ve spolupráci s AOPK ČR (RP Správa CHKO Český les). Buřty
s sebou: na závěr akce je pro zájemce naplánováno opékání buřtů.

Sobota 1. 6. 2019: Botanická exkurze okolo Černošína a na sopečný vrch Vlčí horu / 
vedou Jan Bureš  (tel. 775 022 339; e-mail: rallus@seznam.cz) a Ivona Matějková  (tel. 
604 570 387; e-mail: imatejkova@zcm.cz).

Sraz  účastníků  v 9:00 v Černošíně  u  kostela  na  náměstí.  Doprava  do  Černošína  osobními
auty (exkurzní  trasa  je  pěší  okruh),  případně  vlakem z Plzně  do  Stříbra,  kde  vás  v  8:30
vyzvednou na vlakovém nádraží organizátoři a odvezou do Černošína.
Z obce  se  vydáme  po  turistické  trase  do  přírodní  památky Černošínský bor  (zde  k vidění
např. prha arnika – Arnica montana, vemeník zelenavý – Platanthera chlorantha, zimostrázek
alpský  –  Polygala  chamaebuxus).  Poté  navštívíme  zříceninu  hradu  Volfštejn  a  přilehlou
přírodní rezervaci Pod Volfštejnem se vzácnou květenou včetně orchidejí  (např. pětiprstka
žežulník –Gymnadenia  conopsea,  bradáček  vejčitý  – Listera  ovata,  vemeník  dvoulistý  –
Platanthera bifolia, prstnatec májový – Dactylorhiza majalis) a dalších méně běžných druhů
(hadí jazyk obecný – Ophioglossum vulgatum, vratička měsíční – Botrychium lunaria, pcháč
bezlodyžný  – Cirsium  acaule aj.). Při  cestě  k  vrcholu  Vlčí  hory  prozkoumáme  flóru
květnatých bučin, suťových lesů a xerotermních trávníků na výchozech vulkanitů (olivinický
nefelinit). Poté návštěva vyhlídky, po turistických trasách návrat zpět do Černošína, cestou se
můžeme zaměřit na synantropní vegetaci. Exkurze bude zakončena v odpoledních hodinách,
dle potřeby odvoz účastníků do Stříbra.

Neděle  7.  7.  2019  –  sobota  13.  7.  2019:  celostátní  floristický  kurz  České  botanické
společnosti  v  Plasích  (okres  Plzeň-sever)  připravovaný  Západočeskou  pobočkou  ČBS.
Podrobné informace a přihlášky budou poskytnuty sekretariátem ČBS na jaře 2019.  
 

Sobota 10. 8.     2019:    Z Holostřev do Skviřína (okr. Tachov) / vede Lenka Pivoňková (tel. 
605 434 912;  e-mail: lenka.pivonkova@plzensky-kraj.cz); průzkum zaměřený na doplnění 
floristických údajů do databáze Pladias.

Sraz účastníků na autobusové zastávce v Holostřevech  v 9:40. Doprava: odjezd autobusem
z Plzně,  Terminál  Hl.  nádraží  v 8.35,  příj.  v  9:36.  Návrat:  ze  Skviřína v 17:16, příjezd  do
Plzně v 18:24 (dřívější autobus odjíždí v 13:16, příj. do Plzně v 14:24).



Trasa  povede  z Holostřev  do  údolí  Výrovského  potoka,  k Výrovskému rybníku  (možnost
koupání), odtud do Skviřína (louky, olšiny, mokřiny, bory). Délka trasy ca 9 km.

 

Členské příspěvky západočeské pobočky ČBS činí v letošním roce pro ty, kteří se přihlásili
k odběru časopisu  Calluna v papírové podobě 150,- Kč (členové celorepublikové ČBS,
z. s. 100,- Kč), v elektronické podobě 100,- Kč (členové celorepublikové ČBS, z. s. 50,-
Kč). Ti, kteří nezaplatili příspěvek hotově na členské schůzi nebo převodem, mohou tak učinit
převodem  na  účet  u  mBank  670100-2200667917/6210  do  30.  4.  2019 (do  zprávy  pro
příjemce  prosím  uveďte  jméno  a  příjmení)  nebo  hotově  u  hospodářky  pobočky  Lenky
Pivoňkové.
Těm,  kteří  opomněli  zaplatit  příspěvky  za  předešlý  rok  (roky),  bude  zaslána  upomínka
individuálně.

Těšíme se na setkání s vámi, hosté jsou na všech akcích vítáni.

Jiří Sladký Ivona Matějková
  předseda          jednatel
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