Exkurze botanická (BOT/EXP) a
Terénní cvičení z botaniky (BOT/TEXSB)
pro studenty 2. roč. Bi–Z + 1. roč. BE
____________________________________________________________________________________________

Termín konání: 23.5. – 27.5.2016
Vedoucí: Zbyněk Hradílek, Bohumil Trávníček
Exkurzní trasy:
23.5. (Po): odjezd vlakem z Olomouce hl.n. v 7,10 hod. do Záhlinic (trať 270 a 330; přestup v
Přerově)
trasa: Záhlinice (příjezd 8,07 hod.) – Tlumačov (ca 14 hod.), vlhké louky, lužní les.
24.5. (Út): odjezd autobusem od staré budovy PřF UP (Nerudova ulice) v 7,00 hod.
trasa: Moravskoslezské Beskydy – (ca 9 hod.) – Pustevny, horský les, louky – návrat
Olomouc (ca 17.30 hod).
25.5. (St) – 26.5. (Čt): odjezd autobusem od staré budovy PřF UP (Nerudova ulice) v 7,00 hod.
Trasa: 25.5. Olomouc – Strážnice (ca 9,30-13 hod.) – váté písky, Bílé Karpaty (ca
13,30-17 hod.) – polostepní louky, Lanžhot – ubytování (ca 19 hod.)
26.5. Pavlovské vrchy ca (8,30-12 hod.) – stepi na vápenci, Pouzdřany (ca 13 –
15 hod.) – step, teplomilná doubrava – návrat Olomouc (ca 17 hod).
27.5. (Pá) – odjezd vlakem z Olomouce hl.n. v 6,31 hod. (možnost přistoupení na stanici
Olomouc – město v 6,40 hod.) do Náměště na Hané (trať 275)
trasa: Náměšť n. H. (příjezd 7.15) - údolí potoka Šumice (ca 7,30-10,30 hod.) – louky,
lesy, zápočet (ca 10,30-13,30 hod.).
Na uhrazení cest zájezdovým autobusem (úterý, středa-čtvrtek) musí všichni účastníci složit
zálohu 800,- Kč u sekretářky katedry botaniky p. Mosočiové do 29.4.2016. Zálohy budou
přijímány každý pracovní den v době od 9 do 15 hod. v pracovně paní sekretářky. Bez
zaplacení zálohy není možné se exkurze účastnit.
Jízdenky na vlakové spoje si kupuje každý sám. Ubytování v Lanžhotě bude hrazeno
z vybraných záloh. Jídlo v místě ubytování nebude hromadně zajištěno! Sraz vždy nejméně 10
minut před odjezdem vlaku nebo autobusu.
Vezměte s sebou:
 dobré terénní vybavení (exkurze se koná za každého počasí, místy se budeme pohybovat
v horském popř. bažinatém terénu!)
 psací potřeby, příp. lupa
 potřeby ke sběru rostlinného materiálu (igelit. sáčky, zakládací desky, noviny)
 občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, poslední den exkurze taky index
Případné další informace u Z. Hradílka nebo B. Trávníčka - katedra botaniky PřF UP,
Šlechtitelů 11, Olomouc-Holice.

