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RUKOPIS 
Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS přijímají příspěvky do rubrik Exkurze (reportáže o 

exkurzích pobočky), Floristika (rozsáhlejší informace o zajímavých nálezech/lokalitách; výzvy ke 

sledování apod.), Různé (recenze; informace o literatuře apod.) a Personalia. Rukopis zasílejte v 

textovém editoru Microsoft Word ve formátu .doc nebo .docx na adresu: jikocian@seznam.cz 
 

TEXT 
pište jasně a stručně, neformátujte, neodsazujte, zarovnání ponechejte nalevo, použijte písmo 

Times New Roman, 12 bodů. Zdůrazněný text je možné zvýraznit tučně. Odstavce oddělte 

vynecháním řádku. U příspěvků pro rubriky Exkurze a Floristika dodržujte vždy následující formát: 

Jméno příspěvku česky, Jméno příspěvku anglicky, Jméno autora/autorů, Afiliace/adresa 

autora/autorů, Abstract, Keywords, Zdroj použité nomenklatury, vlastní text příspěvku, Použité 

zdroje. U rubriky Exkurze následuje příloha se seznamem nalezených taxonů. Anglické části lze po 

domluvě připravit v redakci. Příspěvky v rubrikách Různé a Personalia mají volnější formát. Při 

psaní se z hlediska obecného rozvržení a obsahu textu řiďte texty v předchozím ročníku Zpráv. 
 

ABSTRAKT A KLÍČOVÁ SLOVA 
abstrakt (abstract) v angličtině stručně (maximálně 150 slov) a výstižně shrnuje obsah příspěvku. 

Klíčová slova (keywords) v angličtině jsou abecedně řazena a neměla by opakovat slova z názvu 

článku. 
 

VĚDECKÁ JMÉNA TAXONŮ A SYNTAXONŮ, KATEGORIÍ OHROŽENÍ A NEPŮVODNOST 

DRUHŮ  
sjednoťte podle Seznamu cévnatých rostlin České republiky (Danihelka et al. 2012; kategorie 

ohrožení však uvádějte dle Grulich 2017, viz níže), Seznamu mechorostů České republiky (Kučera 

et al. 2012), Index fungorum (http://www.indexfungorum.org), Vegetace České republiky (Chytrý 

2007, 2009, 2011, 2013), Červeného seznamu lišejníků, verze 1.1 (Liška & Palice 2010) a Katalogu 

zavlečených druhů flóry České republiky (Pyšek et al. 2012). V odůvodněných případech lze jako 

zdroj nomenklatury použít i jinou práci, vždy je však třeba tuto skutečnost uvést v oddílu Zdroj 

použité nomenklatury. 
 

TEXT O EXKURZI 
 

Doporučená délka textu z exkurze je 500 slov, maximum 1000 slov (plus seznam nalezených 

druhů). 
 

Úvodní odstavec textu obsahuje základní údaj o exkurzi (kdy se konala, kolikátá v pořadí, jména 

vedoucího/vedoucích exkurze, ve spolupráci s kým se konala, bryo/floristická apod.) a základní 

údaje o navštíveném území.  
 

Další odstavce obsahují krátký popis exkurze (trasa, významné nalezené taxony atp.).  

Jména nalezených taxonů v textu uvádějte následovně: při prvním použití jméno uveďte v celém 

rozsahu (tj. česky i odborně), při dalším použití jména pište již jen české jméno; v případě, že za 

sebou následuje v textu několik druhů stejného rodu, první jméno pište opět v celém rozsahu a u 

všech následujících druhů zkracujte rodové jméno pouze na počáteční písmeno podle vzoru 

(vybrané případy pro přehlednost zvýrazněny tučně): 
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Roste zde např. hvězdnatec zubatý (Hacquetia epipactis), árón východní (Arum cylindraceum) a 

zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides). V podrostu na druhé straně údolí se vyskytují pomněnka 

řídkokvětá (Myosotis sparsiflora), árón východní a jarmanka větší (Astrantia major). 

 

K již zaznamenaným teplomilnějším druhům jsme objevili i několik jedinců vstavače osmahlého letního 

(Orchis ustulata var. aestivalis). Naopak již odkvetlé byly druhy teplomilnějších orchidejí – vstavač 

vojenský (Orchis militaris) a v. trojzubý (O. tridentata). Na bazických prameništích potoka roste 

ostřice rusá (Carex flava) a na více mikrolokalitách také o. oddálená (C. distans). 

 

Na závěr exkurzního textu v Příloze uveďte seznam nalezených taxonů spolu se jmény autorů, 

kteří seznam sestavili (zapsali) a dále pořadí lokalit s geografickými souřadnicemi ve formátu 

WGS84 podle vzoru:  
 

1. 84a. Beskydské podhůří, 6376c, Kunčičky u Bašky (distr. Frýdek-Místek): jihovýchodní okraj V části 

obilného pole, 150 m SV od severní části letištní dráhy modelářského letiště, 328 m n. m., 

49°38'44,8"N, 18°21'09,8"E 

 

2. 84a. Beskydské podhůří, 6376c, Kunčičky u Bašky (distr. Frýdek-Místek): východní okraj kuku-

řičného pole Z od rychlostní silnice I/56, 820 m SV od kostela v Hodoňovicích, 316 m n. m., 

49°38'28,4"N, 18°21'32,0"E 

 

3. 84a. Beskydské podhůří, 6376c, Palkovice (distr. Frýdek-Místek): sójové pole u JV okraje 

Místeckého lesa, 1,7 km SZ od kostela v Hodoňovicích, cca. 340 m n. m., 49°38'45,7"N, 18°20'12,7"E – 

49°38'35.9"N, 18°19'48,8"E 

 

V seznamu zapisujte taxony pouze vědeckými jmény. Seznam taxonů uvádějte v abecedním 

pořadí (dle latinské abecedy – bez „ch“). Taxon na lokalitě nalezený uvádějte s číslem lokality. 

U ohrožených taxonů zapište kategorii ohrožení do závorky za jméno taxonu. Kategorie ohrožení 

sjednoťte podle Červeného seznamu cévnatých rostlin České republiky (Grulich 2017; přitom se 

uvede jak nová kategorie ohrožení podle IUCN, tak tradiční kategorie písmenné řady A a C bez 

rozlišení podkategorií u C1 a C2 druhů), Červeného seznamu mechorostů (Kučera et al. 2012), 

Červeného seznamu lišejníků, verze 1.1 (Liška & Palice 2010) a Červeného seznamu hub 

(makromycetů) České republiky (Holec & Beran 2006). Pokud je výskyt taxonu na některé z lokalit 

zjevně kulturního charakteru, uvede se za číslo lokality do závorky zkratka „cult.“. Jestliže byl 

nález dokladován herbářovým sběrem, za číslo lokality uveďte mezinárodní zkratku herbáře, jméno 

herbáře uveďte v poznámce na začátku seznamu podle vzoru: 
 

Nálezy označené (OL) jsou dokladovány v herbáři Katedry botaniky Přírodovědecké fakulty 

Univerzity Palackého v Olomouci. 

 

Vzor zápisu taxonů: 
 

cévnaté rostliny:  

Acer pseudoplatanus: 2 (juv.); Allium senescens subsp. montanum (LC/C4a): 2; Alyssum alyssoides: 2; 

Aquilegia vulgaris: 1 (cult.), 2; Arabis hirsuta agg.: 1, 2; Arenaria serpyllifolia agg.: 1, 2; 

 

Ballota nigra: 2; Batrachium sp.: 1; Botrychium lunaria (VU/C2): 1; Bromus erectus: 1, 2 (OL); 

 

Caragana arborescens: 1; Carex cf. muricata s. str.: 1; Centaurea stoebe: 1 (OL), 2; 
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FLORISTICKÉ ÚDAJE V RUBRIKÁCH FLORISTIKA A RŮZNÉ 
pište dle následujícího vzoru: 
 

76a. Moravská brána vlastní, 6474a, Nový Jičín (distr. Nový Jičín): ulice Jeremenkova, okraj 

komunikace u železničního přejezdu, 274 m n. m., 49°35'57,2"N, 18°00'26,1"E, cca 10 ex. (29. 6. 

2013 foto P. Kocián). 

 

80a. Vsetínská kotlina, 6573d, Bystřička (distr. Vsetín): železniční stanice Bystřička, odstavná kolej 

vpravo od nádražní budovy, 310 m n. m., 49°25'00,8"N, 17°57'24,2"E, více než 100 ex. (15. 7. 2012 

not. J. Tkáčiková). 

 

80a. Vsetínská kotlina, 6674c, Hovězí (distr. Vsetín): železniční stanice Hovězí, na okraji zarůstajícího 

železničního náspu vlevo od nádražní budovy, 380 m n. m., 49°18'18,2"N, 18°03'31,2"E, 20 ex. (27. 6. 

2012 leg. J. Tkáčiková, VM). 

 

CITACE 
uvádějte ve vlastním textu podle vzoru: 
 

Podhorný & Komárek (2006) uvádějí tento druh i z Přírodní památky Horka… Několik lokalit je 

zmiňováno ze severní Moravy (Hlisnikovský 2011)… V současné době je tento taxon uváděn na 

úrovni poddruhu (Danihelka et al. 2012). 

 

Seznam použitých zdrojů uvádějte na konci článku podle následujících vzorů, bez kurzívy: 
 

Dančák M., Dvořák V. & Janošíková K. (2013): 30 lesních trav České republiky. – Univerzita 

Palackého v Olomouci, Olomouc. 

 

Danihelka J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (2012): Checklist of vascular plants of the Czech Republic. – 

Preslia 84: 647–811. 

 

Danihelka J., Petřík P. & Wild J. [eds] (2014): Databanka flóry České republiky [online]. – URL: 

http://florabase.cz/databanka/ (navštíveno 5. 10. 2014). 

 

Hlisnikovský D. (2011): Geranium purpureum. – In: Hadinec J. & Lustyk P. [eds], Additamenta ad 

floram Reipublicae Bohemicae. IX., Zprávy České botanické společnosti 46: 114. 

 

Křísa B. (1997): Smyrnium L. – tromín. – In: Slavík B. [ed.], Květena České republiky 5: 308–310, 

Academia, Praha. 

 

Lustyk P. (2002): Historie vzniku pastvin a luk v oblasti Javorníků. – Ms. [Depon. in: Knihovna MRV 

ve Vsetíně, Valašské Meziříčí]. 

 

Plevová L. (2014): Floristický výzkum jihovýchodně od Brumova-Bylnice. – Ms. Diplomová práce. 

[Depon. in: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Olomouc]. 

 

Tela Botanica (2014): Linaria pelisseriana (L.) Mill. [online]. – URL: 

http://www.telabotanica.org/bdtfx-nn-39263-synthese (navštíveno 5. 10. 2014). 

 

FOTOGRAFIE, ILUSTRACE A TABULKY 
obrázky, grafy, tabulky apod. nevkládejte do textu a zasílejte je vždy odděleně. Jestliže má být 

obrázek u patřičného odstavce uveďte pod odstavcem označení obrázku [Obr. 1 – IMG_0257.jpg 

(název souboru obrázku)]. 
 

Fotografie zasílejte ve formátu .jpg, nekomprimované, neupravované, kvalitní a kontrastní. 

V popisku fotografie s účastníky exkurze můžete připsat také jejich jména, ale jen v případě, že to 
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dle jejího charakteru bude smysluplné. Ke každé fotografii uvádějte její popis dle vzoru:  
 

Obr. 1. Potočnice drobnolistá (Nasturtium microphyllum) v korytě Malého potůčku u Bedihošti. – Foto 

M. Hroneš  

 

 


