
1. cirkulář 
Česká vědecká společnost pro mykologii 

Český svaz ochránců přírody Vlašim 
zvou zájemce na 

 

15. SETKÁNÍ MLADÝCH MYKOLOGŮ 
NPP Hadce mu Želivky, Borovsko 2014 

 
 

Milá kolegyně, milý kolego! 
 

Tradiční a letos už 15. setkání studentů a dalších „mladých“ zájemců o 
mykologii se letos uskuteční ve dnech 16.-19. října 2014 v Borovsku u Bernartic 
ve středních Čechách. 

Akce volně navazuje na setkání z předchozích deseti let. Hlavní náplní bude 
pozorování a sběr houbových organismů všech systematických skupin v terénu 
a jejich následné zpracování a určování, povídání o houbách a prezentace 
vlastních poznatků a zjištění. Smyslem letošního setkání je i inventarizační 
mykologický průzkum nově vyhlášené NPP Hadce u Želivky. Toto chráněné 
území je tvořeno převážně borovým lesem na hadci (serpentinitu). Doplňkové 
exkurze jsou možné i na lokality v okolí, které jsou v rozumné dojezdové 
vzdálenosti (PR Údolí potoka u Dolské myslivny, PP Na Stříbrné aj.). 

Ubytování bude k dispozici na terénní stanici ČSOP Vlašim v Borovsku 
(49.7004331°N, 15.1177483°E). 

 

 
 
 Ubytování je zdarma (ale vybereme drobný poplatek za energie), ovšem 

výměnou za zprávu o nalezených druzích hub. Bohužel letos čelíme problému 
s kapacitou. Ve stanici je 13 lůžek a 20 lidí se spacáky a karimatkami by se mělo 
bez problémů vejít, vyšší počet účastníků však už bude problém. Proto letos 



prosíme o účast mladých mykologů bez rodinných příslušníků. Pokud existují 
otrlejší jedinci ochotní případně přenocovat na zahradě ve stanu, prosíme, aby 
se přihlásili. 

Lokalita se nachází v ochranném pásmu želivské přehrady. Jména 
účastníků je třeba společně s číslem OP nahlásit do konce září na Povodí Vltavy 
– prosíme tedy všechny potencionální zájemce i případné jednodenní 
návštěvníky, aby (i pokud nakonec nedorazí) nahlásili své jméno a číslo OP –
předejdeme tím případným potížím se stráží přehrady. 

Podrobnější informace o místě a průběhu akce budou k dispozici 
v průběhu 14 dnů. Vzhledem ke specifickým podmínkám letos prosíme o 
přihlášení (potvrzení účasti u J. Borovičky, email níže). 

 
Za organizátory, 

 
Jan Borovička 
GlÚ a ÚJF AV ČR, v.v.i. 
Telefon: 777 008 658 
E-mail: bore.bor@email.cz 


