
V Praze,  

dne 30. 4. 2020 

 

Vážený pane předsedo, vážení členové výboru České společnosti entomologické, 

 

dovolujeme si vás oslovit s žádostí o možnost založení, respektive znovuobnovení, Sekce pro 

výzkum vrubounovitých brouků jménem potencionálních členů této sekce.  

 

Původní Sekce pro výzkum listorohých brouků byla založena v roce 2007 a jejím předsedou 

se stal Václav Týr. Sekce z počátku aktivně pracovala na výzkumu vrubounovitých brouků 

naší fauny, který vyvrcholil publikací souhrnné práce o fauně našich zástupců nadčeledi 

Scarabaeoidea (Juřena a kol. 2008), a i jinak vyvíjela popularizační i odbornou činnost. 

Bohužel, vlivem různých nepříznivých okolností, postupně aktivita členů, a tedy i Sekce 

samotné, slábla. V roce 2013 se tedy zbývající členové sekce usnesli, že ukončí činnost sekce. 

Václav Týr jako předseda sekce tedy v tomtéž roce navrhl tehdejšímu výboru ČSE oficiální 

ukončení činnosti Sekce a její zrušení a jeho návrh byl přijat. Sekce oficiálně zanikla ke dni 

31.12.2013. 

 

V historii české entomologie narážíme na jména světového formátu spojená s vrubounovitými 

brouky, a taktéž současný výzkum vrubounovitých brouků se u nás může opřít o významné 

sběratele a badatele zabývající se touto skupinou. Rozhodli jsme se tedy, že se pokusíme 

obnovit činnost této Sekce a navázat na dlouhodobou tradici výzkumu vrubounovitých 

v Čechách i na Moravě. 

 

Při předběžné výzvě směřované k amatérským i profesionálním scarabaeidologům jsme 

zjistili, že poptávka i zájem o znovuobnovení sekce existuje a dokládáme ho přiloženým 

seznamem potencionálních 22 členů a 4 (dočasných) hostů Sekce. 

 

Od znovuobnovení této sekce si slibujeme především: 

(1) zvýšení propojenosti zájemců o vrubounovité brouky – sdílení poznatků a materiálu mezi 

zájemci o vrubounovité; 

(2) zvýšení propojenosti a aktivit ČSE nejen v oblasti výzkumu vrubounovitých brouků; 



(3) po vzoru jiných sekcí ČSE obnovit pravidelné odborné příspěvky typu „Zajímavé nálezy 

vrubounovitých brouků ...‟, které je možné publikovat v členském časopise Klapalekiana a 

zvyšují nejen odborné znalosti o této skupině v rámci komunity; 

(4) ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR se podílet na výzkumu, mapování 

a monitoringu zástupců vrubounovitých v maloplošně i velkoplošně chráněných územích; 

(5) popularizace entomologie (vrubounovitých brouků) například formou popularizačně-

naučných příspěvků v širokém plénu přírodovědně zaměřených periodik; 

(6) prezentace výzkumu vrubounovitých brouků pro (odbornou) veřejnost například formou 

přednášek; 

(7) vyjadřování specializované sekce ČSE k dění, které se bezprostředně týká nejen 

vrubounovitých. 

 

Doufáme, že náš záměr získá potřebnou podporu členů výboru ČSE. 

 

Za potencionální členy Sekce pro výzkum vrubounovitých brouků, 

 

David Sommer a Martin Mařík 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sekce pro výzkum vrubounovitých brouků; seznam potencionálních členů (abecedně, bez 

titulů):  

 

členové sekce (tj. zároveň členové ČSE) 

BENEŠ Jan 

BEZDĚK Aleš 

HRŮZOVÁ Lucie 

JÁKL Stanislav 

KRÁL David 

KUBÁŇ Vítězslav 

KYLIES Petr 

MALÝ Vladislav 

MAŘÍK Martin 

MENCL Ladislav 

NIKODÝM Milan 

RESL Jaroslav  

ŘEBÍČEK Vladislav 

SEHNAL Richard 

SCHNEIDER Jan 

SOMMER David 

SOUČEK Martin 

ŠÍPEK Petr 

TURČÍN Milan 

TÝR Václav 

VONDRÁČEK Dominik 

ŽÁK Jaroslav  

 

hosté sekce (tj. nečlenové ČSE) 

AMBROŽOVÁ Lucie 

CHOBOT Karel 

KOUKLÍK Ondřej 

ZNAMENÁČEK Zdeněk  

 

 


