
 Exkurze ZOO/KOMEX (Komplexní exkurze)  
Cílem předmětu ZOO/KOMEX – Komplexní exkurze je seznámení studentů s biologicky významnými a hodnotnými místy na území 

Moravy za účasti specialistů z oborů zoologie a botaniky Na exkurzích budou demonstrovány vybrané taxonomické skupiny cévnatých 

rostlin, bezobratlých a obratlovců v rámci významných typů ekosystémů jednotlivých oblastí. Exkurze jsou formou jednodenních 

výjezdů, návrat do Olomouce vždy později odpoledne/večer. Dopravu si hradí každý účastník sám! V případě odjezdu z Olomouce 

sraz na nádraží/zastávce vždy 15 minut před odjezdem.  

V případě velmi špatného počasí může být exkurze zrušena/nahrazena, změna programu možná!!! 

Na exkurze si s sebou vezměte vhodné terénní oblečení a obuv, jídlo a pití, zápisník a psací pomůcky, případně určovací klíče a lupu, 

fotoaparát či  mobil. Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba účast na všech 3 exkurzích a odevzdání zápisků (stačí sken 

zápisníku).  

Vedoucí: katedra zoologie Alois Čelechovský (alois.celechovsky@upol.cz) a Robin Kundrata (robin.kundrata@upol.cz), 

               katedra botaniky Michal Hroneš (michal.hrones@upol.cz). 

Program: 
20. 5. 2022 (Pá): NPP Pouzdřanská step - Kolby 
Trasa: Z obce Pouzdřany směr NPP Pouzdřanská step - Kolby  a zpět (cca 8 km)  
Odjezd: vlakem z Olomouc, hl. nádraží v 7:08 (R Moravan) do Šakvic (příjezd 9:01), přestup (Os směr 
Brno - Ždár n. S.), odjezd 9:10, výstup Pouzdřany (9:17).  
 
31. 5. 2022 (Út): Přírodní památka (PP) Pánov 
Trasa: okruh okolo obce Hodonín, Pánov po bývalém vojenském cvičišti (dnes PP) a zpět (cca 8 km)  
Odjezd: vlakem z Olomouc, hl. nádraží v 7:08 (R Moravan) do Hodonína (příjezd 8:22), přestup na bus 
(směr Kyjov), odjezd 9:05, výstup Hodonín, Pánov (9:17). 
 
10. 6. 2022 (Pá): Hrubý Jeseník, z Ostružné do Branné  
Trasa: Z Ostružné přes PP Stráž-Skalka a údolím řeky Branné do obce Branná (cca 8 km)  
Odjezd: vlakem z Olomouc, hl. nádraží v 8:56 (R 903), příjezd Ostružná 10:29.  
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