
Podrobnosti k Terénnímu cvičení z geobotaniky 2015 

 
Březník 1.-5. června 2015 

 

Cvičení bude probíhat v Areálu U Lamberka (http://mujweb.cz/lamberk/), nedaleko údolí 

řeky Oslavy a cca 1 km od obce Březník, kam se dá dostat autobusem. Sraz bude v pondělí 1. 

června kolem 13:30 přímo na ubytovně v areálu U Lamberka, vyznačené na mapě (GPS 

49°9'59.029"N, 16°10'41.540"E), kam se dostanete pěšky po modré turistické značce z obce 

Březník za zhruba 20 minut (viz přiložená mapka). 

 

 
 

Doprava: spojů z Brna do Březníka moc není, v podstatě přichází v úvahu jen následující 

kombinace vlaku a autobusu s přestupem v Kralicích nad Oslavou: 

 

 vlakem Os 4810 v 11:39 z Brna hl.n. do Kralic nad Oslavou (příjezd 12:36), zde 

přestup na autobus odjíždějící 13:08 ze zastávky Kralice nad Oslavou, žel. st., do 

Březníku (příjezd 13:12). Cílovou zastávkou autobusu je Mohelno, nezapomeňte ale 

vystoupit v zastávce Březník! (ne v zastávce Březník Horky). Pokud nechcete čekat 

v Kralicích na autobus, můžete vyrazit rovnou po modré značce přes Březník do 

ubytovny, pěšky je to cca 3 km. Pokud pojedete do Březníka, z autobusové zastávky 

k rozcestníku turistických značek je to cca 300 m západním směrem. 

 

Možným alternativním způsobům dopravy nic nebrání, počítejte ale s tím, abyste na ubytovnu 

do Areálu u Lamberka dorazili kolem 13:30 (ubytovna bude otevřena cca od 13:00). Po 

ubytování, případně krátkém obědě vyrazíme krátce po 14. hodině na odpolední exkurzi do 

údolí Oslavy, takže potenciální pozdní příchozí najdou jen zamčená vrata. 

 

Ubytování: Budeme ubytováni ve zděné budově ubytovny u Lamberka, kde bude pro 

každého k dispozici postel s  prostěradlem v několika vícelůžkových pokojích – pozor, je 

nutné mít vlastní spacák! Ubytování bude stát 150 Kč za osobu a noc, za čtyři noci proto 
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počítejte s poplatkem 600 Kč (povlečení zahrnuto v ceně). Peníze od vás vybereme 

v hotovosti při pobytu. 

 

Jídlo: Stravování bude individuální – v objektu je k dispozici vybavená kuchyňka, bude tedy 

možné si vařit. Doporučujeme vybavit se jídlem nejméně do středy, ve středu odpoledne bude 

možnost dokoupit jídlo v Březníku nebo v Mohelně na další dny. Teoreticky můžete zajít 

nakoupit i jindy do obchodu v Březníku nebo se večer občerstvit do hospody, počítejte ale 

s tím, že ráno budeme do terénu vyrážet kolem 8:30 a některé dny bude práce trvat až do 

pozdnějších večerních hodin, takže na cestu do obchodu nebo hospody nebude moc času. 

Snídat a večeřet budeme na ubytovně, obědvat povětšinou v terénu. U ubytovny je ohniště 

s posezením, čehož by byla škoda nevyužít (buřty – pivo – kytara). 

 

Co s sebou: spacák, přezůvky na ubytovnu, terénní oblečení do horka i deště (vyrážíme za 

každého počasí, nezapomeňte na pokrývku hlavy), pevnou obuv (ideálně kotníčkové pohorky, 

zvláště první a druhý den se budeme pohybovat v poměrně náročném terénu), krém na 

opalování (středu budeme celý den na louce), případně i něco proti klíšťatům (sprej plus 

dlouhé nohavice, případně i košili s dlouhým rukávem). Doporučená je i botanická lupa a 

určovací klíč (Klíč ke květeně ČR od Kubáta), vhodná je i buzola, případně GPS a turistická 

mapa (KČT č. 83 Okolí Brna – Ivančicko). Ideální by bylo, aby si alespoň někteří z vás 

přivezli notebook pro zadávání dat a přípravu prezentace výsledků (pokud možno 

s nainstalovanými programy Power Point, Turboveg a JUICE, případně i CANOCO a 

STATISTICA). 

 

Pokud vlastníte hudební nástroj a umíte ho ovládat, jste oba vítáni. Přibalte si i dávku 

odhodlání a dobré nálady, budete je potřebovat – cílem kurzu je naučit vás terénní práci 

vegetačního ekologa, a to není žádná sranda! 

 

Program na celý týden je zhruba následující (změny vyhrazeny, podle počasí): 

Pondělí – příjezd, ubytování, krátká odpolední exkurze do údolí Oslavy na zříceninu Lamberk, 

seznámení se s místní vegetací a územím. 

Úterý – snímkování v údolí Mohelničky na transektech napříč údolím, měření pH a analýza 

dat o stromovém zápoji, zadávání druhových dat do Turbovegu.  

Středa – přesnímkování trvalého experimentu na Kozénku, snímkování travinných 

společenstev, zakládání trvalých ploch, překvapení (možná). 

Čtvrtek – mapování aktuální vegetace v údolí Oslavy podle Katalogu biotopů, zpracování 

všech dat, čas na samostatnou práci. 

Pátek – prezentace výsledků a shrnutí, kolem 13. hodiny odchod na autobus do Březníka 

(odjezd z Březníku do Kralic 13:22, příjezd vlaku z Kralic do Brna 14:35). 

 

Pracovat budete v malých skupinkách (3-4 osoby), a to jak na zmíněných společných úkolech, 

tak i na individuálních úkolech, které se budou pro každou skupinu lišit a jejichž výsledky 

budete na závěr prezentovat ostatním skupinám. 

 

Zápočet je udělován za aktivní účast na cvičení. 

 

Na viděnou v pondělí 1. června 2015 kolem 13:30 na ubytovně u Lamberka se těší 

 

David Zelený, Lubomír Tichý, Zdeňka Lososová, Woody (Ching-Feng Li) a Martin Večeřa 


