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Zpráva o činnosti Jihočeské pobočky České botanické společnosti 
v Českých Budějovicích při Jihočeském muzeu za rok 2020 

 
Pobočka uspořádala ve spolupráci s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích 
dvě přednášky: 

25. 1. 2020 – Zdeněk Kaplan: Nový Klíč ke květeně České republiky (25 posluchačů) 
22. 2. 2020 – Petr Kuneš: Šumavské lesy již nehoří aneb dlouhodobá dynamika disturbancí 
horských lesů z různých pohledů (25 posluchačů) 
 
Připravila dvě exkurze pro členy, spolupracovníky a příznivce pobočky: 

28. 7. – Za rostlinou roku 2020 – protěží norskou – na Šumavu (11 účastníků) 
22. 8. – Za rostlinou roku 2020 – protěží norskou – na Šumavu (6 účastníků) 
 
Ve spolupráci s PřF Jihočeské univerzity organizovala 8 exkurzí pro veřejnost: 

17. 5. – Sjezdovky a louky kolem Lipna, vedla Jana Janáková (15 účastníků) 
23. 5. – Kolem Plané, vedla Jitka Štěrbová (6 účastníků) 
30. 5. – Za kontryhely a jinými rostlinami mezi Vyšším Brodem a Loučovicemi, vedli Martin 
a Petr Lepší (15 účastníků) 
3. 10. – Slepičí hory, vedl Petr Koutecký (11 účastníků) 
11. 10. – Z Prachatic do Křišťanovic, vedla Jana Janáková (10 účastníků) 
17. 10. – Bavorovská stráň a Svobodná hora, vedli Libor Ekrt a Pavel Kúr (6 účastníků) 
18. 10. – Z Třebonína do Kamenného Újezdu, vedl Jan Šuspa Lepš (10 účastníků) 
7. 11. – Z Lišova do Štěpánovic, vedl Karel Prach (6 účastníků) 
 
Pobočka se podílela na víkendovém průzkumu Šumavy ve dnech 12. – 14. 6. 2020 
Pobočka spolupracovala na floristickém průzkumu Šumavy, který byl organizován v rámci 
projektu Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes (16 účastníků) 
 
Další činnost 

1. Na jaře bylo vydáno jedno číslo Zpravodaje jihočeských botaniků – 74. číslo (14 stran). 
2. Výsledky 26. pokračování cyklu Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části 
Čech byly publikovány ve Sborníku Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní 
vědy, 2020 (přispělo 14 členů a spolupracovníků pobočky). 
3. Byly publikovány výsledky Rostliny let 2017–2019 – mateřídoušky úzkolisté (v rámci cyklu 
Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech). 
4. V nálezové databázi Jihočeské pobočky ČBS – VRATIČKA je k datu 1. prosince 2020 
zapsáno 160 721 nálezů. V uplynulém roce bylo do Vratičky zapsáno nebo přidáno 22 údajů. 

K 1. 12. 2020 měla pobočka celkem 98 členů, z toho 53 členů ČBS. 

Výroční zpráva je dostupná na internetových stránkách Jihočeské pobočky nejprve 
samostatně v sekci Novinky, poté jako součást Zpravodaje jihočeských botaniků. Adresa 
internetových stránek je: http://www.muzeumcb.cz/spolky-a-kluby/jihoceska-pobocka-ceske-
botanicke-spolecnosti/. 
 
Činnost pobočky v uplynulém období řídil výbor ve složení: 

předseda  Petr Lepší 
místopředseda Milan Štech 
jednatel  Martin Lepší 
hospodář  Leoš Lippl 
členové  Jana Janáková, Milan Kotilínek, Petr Koutecký, Alena Lepší, 
   Magdalena Lučanová, Radim Paulič, David Půbal 
 

Zprávu sestavil Petr Lepší 
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Zpráva z výroční členské schůze 
 
Výroční členská schůze se v roce 2021 z důvodu omezení setkávání v souvislosti 
s koronavirovou epidemií nekonala.  
 

Výsledky voleb do výboru Jihočeské pobočky ČBS na období 
2021–2025 

 
Na začátku letošního roku proběhly volby do výboru 
pobočky pro období 2021–2025. Byly to volby 
revoluční, neboť poprvé probíhala volba převážně 
elektronickou cestou. Celkem hlasovalo 51 členů, 
z toho jeden poštou. 48 hlasů bylo platných 
a 3  neplatné. Volebními komisaři byli A. Lepší 
a  M.  Kotilínek. 

Prvních 8(–9) kandidátů splnilo stanovenou 
hranici a byli zvoleni členy výboru pro příští období. 
Po následné volbě a poradě nově zvoleného výboru 
byly obsazeny jednotlivé funkce následovně: 
K. Boublík – předseda, M. Štech – místopředseda, 
M. Lepší – jednatel, L. Lippl – hospodář, a ostatní 
členové. Do výboru byli kooptováni L. Lippl a D. Půbal. 

Jednotliví kandidáti získali: 

Milan Štech – 42 hlasů 
Petr Lepší – 37 hlasů 
Petr Koutecký – 34 hlasů 
Martin Lepší – 34 hlasů 
Jana Janáková – 32 hlasů 
Karel Boublík – 29 hlasů 
Radim Paulič – 23 hlasů 
Magdalena Lučanová – 21 hlasů 
Jitka Štěrbová – 21 hlasů 
Leoš Lippl – 20 hlasů 
David Půbal – 18 hlasů 
 

 

Jihočeská rostlina let 2020–2021 – protěž norská 
 
Rostlinou roku 2021 bude stejně jako v loňském roce protěž norská (Gnaphalium 
norvegicum). V loňském roce se druh podařilo při společné exkurzi ověřit na Smrčině 
v Trojmezenské hornatině a na několika lokalitách v širším okolí Modravy na Šumavských 
pláních. Další exkurze do oblasti vrcholové Šumavy budou naplánovány podle aktuální 
epidemiologické situace. Zájemci o účast se mohou hlásit M. Lepšímu (lepsi@seznam.cz). 
 

 
Obr. 1 – Protěž norská (Gnaphalium norvegicum) na Šumavských pláních u Javoří Pily, 22. 8. 2020, 
foto J. Janáková. 
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Jednodenní exkurze Jihočeské pobočky ČBS a PřF JU 
 
Doba je plná zvratů a očekávání lepších zítřků. Jejich první vlaštovkou jistě budou oblíbené 
botanické exkurze, které vám dodají potřebný optimismus. Věříme, že na čerstvém vzduchu 
budeme moci volně dýchat. Pro případ neočekávaných změn sledujte těsně před exkurzí 
nástěnku katedry botaniky (http://botanika.prf.jcu.cz), kde budou aktuální informace. Můžete 
kontaktovat také Milana Štecha na tel. 724 149 053, email stech@prf.jcu.cz. 

neděle 2. 5. – Z Hradců do Boršova 
Odjezd vlakem v 10:07 do Hradců (tam 10:23). Obhlédneme známé botanické 
pamětihodnosti v okolí Hradců (Hierochloë australis, Salix rosmarinifolia, Carex 
appropinquata, Ophioglossum vulgatum) a vydáme se cestou necestou přes Koroseky 
do staré pískovny u Vrábče (Diphasiastrum complanatum) a dále přes Zahorčice do Boršova, 
návrat MHD č. 7 (jede odpoledne asi 1× za hodinu). Vede Petr Koutecký. 

sobota 8. 5. – Do Poněšické obory 
Z Chotýčan do Ševětína přes Poněšickou oboru. Odjezd z Českých Budějovic autobusem 
na Tábor v 8:00 (buďte na zastávce o deset minut dřív), vystupujeme na zastávce Chotýčany 
odb. k žel. zast., návrat dle počasí a nálady. Lupu a buřty s sebou. Vede Jan Šuspa Lepš. 

čtvrtek 13. 5. – Podvečerní exkurze za Rostlinou roku 2021 – vstavačem kukačkou 
v NPP Kocelovické pastviny  
Sraz u informačního panelu v NPP Kocelovické pastviny, 49°28'25.2"N, 13°49'31.9"E v 17:30. 
Vede Jitka Štěrbová. 
Exkurze je pořádána ve spolupráci s AOPK ČR. 

sobota 15. 5. – Lichenologická exkurze údolím Kozlovského potoka u Poněšic  
Sraz u botanické vily v 8:00. Vede Jan Vondrák. 

sobota 22. 5. – Okolo Včelné pod Boubínem 
Sraz na autobusové zastávce v Šumavských Hošticích v 8:05 po příjezdu autobusu 
z Č. Budějovic (odjezd z ČB v 6:40, směr Kašperské Hory). Půjdeme přes krátkostébelné 
trávníky (Orchis morio, Botrychium matricariifolium) a smíšené druhově bohaté lesy 
(PR Čertova stráň, Černý les), kde se zaměříme na mapování jarních druhů pro Květenu 
Šumavy. Odjezd autobusem ze Š. Hoštic v 17:03 (v ČB v 18:20). Vede Jana Janáková. 
Exkurze je pořádána ve spolupráci s AOPK ČR. 

sobota 5. 6. – Do Mokré a k Olšině 
Sraz na železniční zastávce Žlábek (48°45'50.1"N, 14°6'3.8"E), odjezd z Českých Budějovic 
vlakem společnosti GW Train Regio v 7:44. Půjdeme do Mokré, odkud byl kdysi uváděn 
výskyt Ajuga pyramidalis. Pak někudy k rybníku Olšina a cestou jistě uvidíme alespoň 
některé místní zajímavosti – např. Centaurea montana, Aconitum lycoctonum, Neottia nidus-
-avis). Podle chuti a času návrat z Hodňova nebo až z Černé v Pošumaví. Odjezdy vlaků 
do Č. Budějovic 14:07, 16:13, 18:11. Vede Milan Štech a kol. 
 

Žádost o spolupráci 
 
Vážení členové Jihočeské pobočky ČBS, 

v letošním roce vás naposledy žádáme o spolupráci při zjišťování výskytu sítiny ostrokvěté 
(Juncus acutiflorus) a jejích kříženců v jižní části Čech. Ukazuje se, že tato sítina u nás 
poměrně často vytváří křížence s J. articulatus nebo J. alpinoarticulatus, kteří na lokalitách 
dlouhodobě přežívají bez přítomnosti rodičovských taxonů. Budeme vděční, pokud nás 
upozorníte na aktuální lokality sítiny ostrokvěté a podezřelých rostlin. Pro ověření v laboratoři 
potřebujeme rostliny živé (stačí několik lodyh, ideálně z různých jedinců/klonů, vložit 
do igelitového sáčku, při skladování déle než 1–2 dny pokud možno uchovávat v lednici); 
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nestačí herbářové sběry po sezóně. Pokud nebude možnost nasbírat a doručit nám živý 
materiál, budeme velmi rádi i za upozornění na lokalitu e-mailem, abychom si materiál mohli 
nasbírat. Moc děkujeme! 

J. Janáková (jana.janakova@seznam.cz), P. Koutecký (kouta@prf.jcu.cz) a M. Štech 
(stech@prf.jcu.cz) 
 

Květena Šumavy 
 

Vegetační sezóna 2021 je poslední plnou sezónou, kdy bude možno sbírat data pro projekt 
Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes podpořený z programu přeshraniční spolupráce 
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Evropského fondu pro regionální rozvoj. Jeho 
cílem je vytvořit dvojjazyčnou webovou prezentaci s komentáři ke všem druhům cévnatých 
rostlin a se síťovými mapami jejich rozšíření. Dalším plánovaným výstupem je společný 
červený seznam ohrožených druhů a provedení ochranářských opatření na podporu 
populací nejohroženějších druhů. Na webové stránce www.florasilvaegabretae.eu 
se postupně objevují zpracované komentáře k jednotlivým druhům a síťové mapy. V rámci 
tohoto projektu se uskuteční několik exkurzí zaměřených na revizi vybraných kritických nebo 
ohrožených druhů rostlin. V plánu je také exkurze na rakouskou stranu Šumavy 19. a 20. 6. 
2021. Případní další zájemci o spolupráci se mohou hlásit Milanu Štechovi 
(stech@prf.jcu.cz). 
 

Vratička 
 

Na jaře loňského roku byla úspěšně nasazena Nálezová databáze Vratička pro správu 
herbářových dat Katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Toto nasa-
zení si vyžádalo dodatečné úpravy Vratičky, které se následně využily i v Nálezové databázi 
Jihočeské pobočky ČBS. K 29. březnu 2021 je uloženo v Nálezové databázi Jihočeské 
pobočky ČBS 163 303 záznamů, což činí přírůstek za loňský rok 2 621 záznamů. Průběžně 
upřesňuji nepřesné lokalizace, které vznikly při převodu dat z accessovské aplikace. Celkem 
je upřesněno 3 534 lokalit, z toho za loňský rok 2 050 lokalit. Nyní zbývá upřesnit 6 093 
lokalit. V loňském zpravodaji bylo uvedeno, že se pracuje na propojení Vratičky a Pladiasu. 
Od těchto prací bylo upuštěno kvůli přílišné náročnosti a komplikovanosti. Dle vyjádření 
správců Pladiasu by si toto propojení vyžádalo vypsání samostatného projektu. S Milanem 
Štechem připravujeme převod taxonomické nomenklatury podle Klíče ke květeně ČR. 
 

Vladimír Hans 
 

Rostlina roku 2021 – vstavač kukačka 
 

Nejen jihočeští botanici už mají Rostlinu roku. Česká botanická společnost se inspirovala 
u České společnosti ornitologické a letos poprvé vyhlásila Rostlinu roku 2021. Inspirace ČSO 
je dotažená k dokonalosti výběrem vstavače kukačky (Anacamptis morio; syn. Orchis morio). 
Kriticky ohrožená orchidej dostala druhové jméno kukačka, protože kvete v době, kdy se 
kukačky vracejí z teplých krajin a ozývají se svým typickým kukáním. 

Pokud to epidemiologická situace dovolí, uskutečníme krátkou odpolední exkurzi 
za kukačkami v NPP Kocelovické pastviny.  

Jitka Štěrbová 
 

Jubilea 
 

V letošním roce se dožívají významných jubileí tito dlouholetí členové a příznivci jihočeské 
pobočky. Již 80 let dovrší Josef Míchal z Veselí nad Lužnicí a 75 let Vlasta Machartová 
z Milevska. Mezi šedesátníky pak vstoupí Miloslav Masojídek, Alois Pavlíčko a Alena 
Vydrová. Výbor Jihočeské pobočky ČBS všem velmi děkuje za dosavadní spolupráci 
při výzkumu jihočeské květeny a do dalších let přeje především pevné zdraví a hodně radosti 
v osobním životě i hezkých chvilek v přírodě a s rostlinami. 

Milan Štech 
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Úmrtí 
 
V loňském roce zemřel v požehnaném věku 93 let František Kotlaba. Ač hlavním zaměřením 
mykolog, vždy se zajímal o botaniku. Měl na svém kontě celou řadu článků především o flóře 
svých rodných Borkovických blat. Byl čestným členem České botanické společnosti, 
pravidelným posluchačem jejích pražských přednášek a také věrným členem jihočeské 
pobočky. 

Milan Štech 
 

Koniklec jarní na Kozím vršku 
 
O lokalitě jsme psali podrobně před rokem (Prach et al. 2020) do časopisu Botanika, který 
vydává Botanický ústav AV ČR ve spolupráci s Českou botanickou společností, a nové 
stručné pokračování bylo součástí březnových informací členům ČBS (K. Prach, 
J. Blahovec). Byl jsem požádán, abych o lokalitě napsal i do informací členům Jihočeské 
pobočky ČBS, což nyní činím. 

Koniklec jarní (Pulsatilla vernalis) je dnes silně ohroženým druhem v rámci celého 
svého areálu, který zhruba zahrnuje území od severovýchodní Francie přes střední Evropu 
do jižní Skandinávie. Většina středoevropských lokalit v poslední době zanikla, některé jsou 
udržovány ochranářským managementem včetně výsevů a dosadeb. Druh můžeme 
považovat za glaciální relikt, jak tomu nasvědčují genetické analýzy z poslední doby. 
V časném holocénu byl asi značně rozšířen v tehdy hojných borových lesích. V těch místy 
přežívá doposud. (Ve východní Evropě a na Sibiři se vyskytují podobné taxony s podobnou 
ekologií, vzniklé pravděpodobně ze společného předka.) U nás se vyskytoval ve svém 
nížinném poddruhu v borech na Plzeňsku, Českobudějovicku, Třeboňsku a Českolipsku, 
dnes zřejmě existují jen dvě lokality s původní populací. V horském poddruhu rostl 
v Jeseníkách a Krkonoších, kde se v Obřím dole stále vyskytuje. Ještě mezi válkami byl na 
některých lokalitách Třeboňska relativně hojný, ale již v té době značně ustupoval, jak píše 
Ambrož (1931) ve Vědě přírodní. 

V roce 1923 vykoupilo pozemek 
s výskytem koniklece na Kozím vršku 
tehdejší Ministerstvo školství a národ-
ní osvěty pro Českou (tehdy Česko-
slovenskou) botanickou společnost 
s cílem chránit právě výskyt koniklece. 
Již v roce 1924 se mluví o chráně-
ném území, kterým lokalita zůstala, 
přes různá přehlašování, jako 
přírodní památka (PP) dosud. 
Z původní populace však v 80. letech 
přežívalo již jen pět jedinců, posléze 
jen tři a poslední z nich uschl na jaře 
roku 2016. Zásluhou pana Jana 
Blahovce se však podařilo ze semen 
z poslední plodné rostliny postupně 
napěstovat značné množství dceři-
ných jedinců. 

 
Obr. 2 – Jeden z kvetoucích, na jaře 2020 přesazených 
jedinců, 2. 4. 2021, foto K. Prach. 

Na lokalitě během dlouhých let došlo k sukcesním změnám evidentně nepříznivým 
pro koniklec. Především se rozrostly duby. Jejich nahromaděný opad, jak jsme si ověřili, 
konikleci neprospívá, hlavně mladé rostlinky pod ním odumírají. Místy invadoval janovec 
metlatý. Proto jsme v polovině února 2020 uskutečnili dvoudenní brigádu zaměřenou 
na kácení dubů, vyhrabání opadu a vytrhání janovce. V březnu 2020 bylo p. Blahovcem 
vysazeno prvních 10 odrostlejších rostlin, z nichž 9 přežilo. Během suchého jara 2020 jsme 
je však museli občas zalévat. Naštěstí od konce května po většinu léta panovalo deštivější 
počasí. Na některé z jedinců zhotovil Stanislav Šlechta jakési klece, které brání okusu, 
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evidentně hlavně srnčí zvěří, jak jsme pozorovali na posledních jedincích v 80. a 90. letech 
a na jednom z volně rostoucích i letos na jaře. V únoru 2021 jsme brigádu zopakovali, 
odstranili další duby a vyhrabali opad. Bohužel se kvůli průběhu počasí neuskutečnilo 
plánované jarní vysazení dalších 10 jedinců (zamrzlá půda a pak záhy rychlý náběh 
na kvetení, v době květu přesazování vhodné není). Předpokládáme, že se výsadba 
uskuteční na podzim. Lokalitu jsem navštívil 2. 4. 2021. Dva jedinci pěkně kvetli, další měli 
poupata, jen jeden z přeživších 9 vysazených nevypadal příliš vitálně. Bylo evidováno 
i 7 drobných jedinců vzniklých z výsevu semen vyprodukovaných loni přesazenými jedinci 
přímo na lokalitě.  

 
Obr. 3 – Celkový pohled na lokalitu. V popředí klece 
chránící některé jedince před okusem, 20. 2. 2021, 
foto J. Janáková. 

Závěrem: jedná se o jediný nemovitý 
majetek České botanické společnosti, 
kterážto skutečnost během komunistické 
diktatury upadla v zapomnění a až po 
převratu po roce 1989 opět vešla 
ve známost. Jako současný předseda 
jsem pojal jako otázku cti, aby Česká 
botanická společnost učinila vše, 
co bude v jejích silách, pro záchranu 
tohoto památného druhu. Po prvním 
roce cílených zásahů jsem mírným 
optimistou a věřím, že jednak zásluhou 
pana Blahovce, jednak nadšením členů 
ČBS, které projevili při dvou dosavad-
ních brigádách, se druh na lokalitě 
podaří udržet a pokud možno populaci 
významně navýšit. Zda se to skutečně 
podaří, ukáží následující roky. 

 
Karel Prach 

 
 

Články s botanickou tématikou publikované v roce 2020 
 v 60. ročníku Sborníku Jihočeského muzea v Českých 

Budějovicích, Přírodní vědy 
 
Přehled všech článků zveřejněných ve Sborníku od roku 1959 do roku 2020 naleznete 
na internetových stránkách Sborníku (www.muzeumcb.cz – pod záložkami Jihočeské 
muzeum/Ediční a publikační činnost). 
 
Kunzová P., Lepší M. & Koutecký P.: Rozšíření snědků z okruhu snědku rozkladitého 

(Ornithogalum umbellatum agg.) v jižní části Čech. – 60: 6–28. 

Lepší M., Lepší P. & Boublík K. (red.): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní 
části Čech XXVI [Ajuga pyramidalis, Alchemilla propinqua, Allium ursinum, Anacamptis 
morio, Arnoseris minima, Cardamine trifolia, Carex otomana, C. pendula, Centaurea 
montana, Corydalis intermedia, Crepis mollis subsp. succisifolia, Dactyloctenium 
aegyptium, Dactylorhiza ×braunii nothosubsp. braunii, Dentaria glandulosa, Diplotaxis 
tenuifolia, Eragrostis pilosa, Euphorbia prostrata, Gagea minima, Geranium molle, 
Guizotia abyssinica, Gymnadenia conopsea, Hieracium maculatum, Hydrocharis 
morsus-ranae, Knautia arvensis subsp. pannonica, Lunaria rediviva, Myosotis 
sparsiflora, Nymphaea candida, Ophioglossum vulgatum, Panicum dichotomiflorum, 
Papaver dubium, Petrorhagia saxifraga, Pilosella aurantiaca, Sagittaria latifolia, 
Saxifraga tridactylites, Schoenoplectus tabernaemontani, Senecio vernalis, Silaum 
silaus, Thymus serpyllum, Th. ×oblongifolius a Valerianella carinata]. – 60: 29–64. 

Prach J. & Prach M.:  Tisy v rybníce Velký Tisý? Ověřeny jen borovice. – 60: 131–134. 
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Červená kniha květeny jižní části Čech 
 
Knihu je možné zakoupit v recepci Jihočeského muzea v Českých Budějovicích (Dukelská 1) 
nebo ji lze objednat v e-shopu www.muzeumcb.cz/knihovna (cena 350,- Kč). 
 

 
Fotogalerie z akcí pobočky v roce 2020 

Sjezdovky a louky kolem Lipna, zapisování fytoceno-
logického snímku na nové lokalitě Diphasiastrum ×issleri – 
foto JJ* Kolem Plané nad Lužnicí, Myosotis discolor – foto JŠ 

Za kontryhely na Vyšebrodsko s P. a M. Lepším – foto JŠ 
 

U Frymburka na pampeliškách s B. Trávníčkem – foto MŠ 

Víkendový průzkum na pravém břehu Lipna; V. Žíla, 
Z. Skála, P. Lepší – foto MŠ 

 
Víkendový průzkum na pr. břehu Lipna; J. Vrtková, M. Štech 
a M. Konečná na stanovišti Diphasiastrum ×issleri – foto JJ 



 9 

Víkendový průzkum na pravém břehu Lipna, Dryopteris 
borreri – foto JJ 

 
Víkendový průzkum na pravém břehu Lipna, Přední Výtoň; 
zleva D. Půbal, P. Lepší, P. Koutecký, M. Lepší, 
R. Roučková, A. Lepší, J. Janáková, V. Žíla, K. Máchalová 
Zemanová, M. Kotilínek – foto MŠ 

D. Průša, B. Trávníček a V. Žíla v PR Na Volešku 
na lokalitě Dactylorhiza traunsteineri – foto MŠ 

 
Na stanovišti Gnaphalium norvegicum, Šumavské pláně, 
Adamova hora – foto PK 

Setkání nového výboru Jihočeské pobočky ČBS 
v Blanském lese na Kluku na jaře 2021; zleva K. Boublík, 
J. Štěrbová, R. Paulič, M. Padrtová (host), M. Štech 
s dětmi, P. Lepší, J. Janáková, M. Lučanová, M. Lepší, 
P. Koutecký – foto JŠ 

 
Setkání nového výboru Jihočeské pobočky ČBS v Blanském 
lese na Kluku, Ajuga pyramidalis – foto JŠ 

*Zkratky autorů fotografií: JJ – J. Janáková, PK – P. Koutecký, JŠ – J. Štěrbová, MŠ – M. Štech. Na titulní stránce 
Oenanthe aquatica – foto JJ. 

 
 

Zpravodaj jihočeských botaniků – vydává Jihočeská pobočka České botanické společnosti 
v Českých Budějovicích pouze pro své členy a spolupracovníky. Redakčně připravili Jana 
Janáková, Petr Lepší, Martin Lepší, Milan Štech, David Půbal. Počet výtisků 14, 
distribuováno elektronicky. Květen 2021. 


