
Exkurze BOT/MOBEX (Centra biodiverzity střední Moravy) 
 
Cílem předmětu BOT/MOBEX – Centra biodiverzity střední Moravy je seznámení studentů s biologicky významnými místy v okolí Olomouce formou terénních exkurzí za 
účasti specialistů z oborů botaniky a zoologie. Na exkurzích budou demonstrovány vybrané taxonomické skupiny cévnatých rostlin, bezobratlých a obratlovců v rámci 
významných typů ekosystémů regionu. 
 
V případě velmi špatného počasí může být exkurze zrušena/nahrazena. Délka exkurze do odpoledne/večera. Dopravu si hradí každý účastník sám! V případě odjezdu 
z Olomouce sraz na nádraží/zastávce vždy 15 minut před odjezdem. Na každou exkurzi si s sebou vezměte vhodné terénní oblečení a obuv, zápisník a psací pomůcky, 
případně také určovací klíče, lupy a svačinu. Návraty z exkurzí do Olomouce v odpoledních hodinách. Změna programu vzhledem k epidemiologické situaci vyhrazena. 
 
Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba účast alespoň na 3 z 4 exkurzí a odevzdání zápisků (stačí sken zápisníku). Vedoucí Michal Hroneš (kat. botaniky, 
michal.hrones@upol.cz) a Alois Čelechovský (kat. zoologie, alois.celechovsky@upol.cz). 

 

8. 4. 2022 (Pá): NPR Žebračka 
Trasa: Z Přerova do NPR Žebračka a zpět (cca 9 km) 
Odjezd: vlakem z Olomouc, hl. nádraží v 8:33, příjezd Přerov 8:54. 

 

22. 4. 2022 (Pá): Bělkovické údolí 
Trasa: Z Bělkovic přes Bělkovické údolí do Pohořan nebo zpět do Bělkovic (cca 10 km) 
Odjezd: autobusem č. 854921 56 (odjezd z Olomouc, aut. nádr. v 8:55), výstup Bělkovice-Lašťany, Bělkovice v 9:18. 

 

29. 4. 2022 (Pá): NPP Kosířské lomy 
Trasa: Z Čelechovic na Hané přes NPP Kosířské lomy do Kaple (cca 8 km)  
Odjezd: vlakem z Olomouc, hl. nádraží v 8:34 do Senice na Hané (příjezd v 9:06), přestup na vlak směr Prostějov v 9:08, 
výstup Čelechovice na Hané v 9:32.  

 

10. 6. 2022 (Pá): Hrubý Jeseník, z Ostružné do Branné  
Trasa: Z Ostružné přes PP Stráž-Skalka a údolí Branné do Branné (cca 8 km)  
Odjezd: vlakem z Olomouc, hl. nádraží v 8:56 (R 903), příjezd Ostružná 10:29.  
 

 

mailto:michal.hrones@upol.cz
mailto:alois.celechovsky@upol.cz

