
Jubilea èlenù ÈBS v roce 2007

Rok 2007 byl velmi bohatý na „kulatá“ jubilea našich èlenù. Ètrnáct z nich se do�ilo 60 let, osm oslavilo
své pìtašedesátiny, sedm èlenù sedmdesátiny a dvanáct pìtasedmdesátiny. 80 let dovršilo pìt èlenù Spoleè-
nosti a jeden èlen oslavil 85. narozeniny. Všem našim jubilantùm pøejeme dobré zdraví do dalších let a ra-
dost ze �ivota.

Šedesáti let dosáhli Mgr. Josef Albrecht (5. 3.), RNDr. Leoš Bureš (18. 4.), Ing. Zdenìk Èervinka
(19. 8.), RNDr. Jarmila Kobzová (19. 5.), Ing. Josef Linhart (14. 5.), Mgr. Jaroslava Nesvadbová
(3. 11.), RNDr. Marie Peichlová, CSc. (22. 12.), RNDr. Marta Plánská (25. 2.), Elena Plesková (1. 7.),
Jana Rajhelová (19. 8.), RNDr. Karel Sutorý, CSc. (24. 4.), RNDr. Miroslava Šandová (20. 4.), Karel
Šotola (8. 6.) a Jiøí Zázvorka (10. 2.).

Mezi pìtašedesátníky se zaøadili doc. Ing. Antonín Buèek, CSc. (17. 9.), Jan Bürgel (29. 5., �ivoto-
pisná data viz Z. Neuhäuslová, Preslia 74: 452–453, 2002), RNDr. Marie Elsnerová (26. 1., biografická
data viz Z. Neuhäuslová, Preslia 74: 453–454, 2002), Ing. Jiøí Høib, CSc. (16. 9., �ivotopisné údaje viz Z.
Neuhäuslová, Preslia 74: 454, 2002), Mgr. Vlasta Jarolímová (1. 3.), Ing. Bohumil Reš (17. 7.), PhDr. et
PaedDr. Vincent Streit, Ph.D. (10. 9.) a zaslou�ilý èlen ÈBS RNDr. Vojtìch �íla (10. 6.).

Øady sedmdesátníkù rozšíøili Mgr. Milan Bla�ek (12. 6., �ivotopisná data viz Anonymus, Záhradníc-
tvo, Bratislava, 8: 374, 1983; Anonymus [JM], Zprav. Bot. Zahr. ÈSSR, Praha, 31: 72–74, 1987; Z. Neu-
häuslová, Preslia 74: 452, 2002), prof. RNDr. František Hindák, DrSc. (25. 3., biografie a výbìr prací viz
J. Komárek & L. Kováèik, Biológia, Bratislava, Bot. 42: 521–523, 1987; L. Kováèik & P. Marvan, ibid.,
52: 129–135, 1997), prof. RNDr. Zlatko Kvaèek, DrSc. (28. 7., �ivotopisná data viz Anonymus, Bull. Ès.
Akad. Vìd, Praha, 30/1: 4–5, 1984; E. Knobloch, Preslia 69: 379, 1997, podrobná bibliografie jubilanta je
ulo�ena v archivu ÈBS), Dr. Wolfgang Lippert (26. 9.), RNDr. Jana Osbornová, CSc. (23. 2., �ivotopis-
ná data viz K. Prach et al., Preslia 70: 73–75, 1998), Mgr. Ing. Jiøí Ponert, DrSc. (18. 5., �ivotopisné údaje
viz Z. Neuhäuslová, Preslia 69: 377, 1997; Èchaidze, 1975, in Èechori 2: 61–69 [v gruzínštinì]) a RNDr.
Ludmila Vanìèková (25. 6., �ivotopis a výèet prací viz J. Vašátko, Zprávy Geogr. Úst. ÈSAV, Brno, 24/2:
65–70, 1987; Z. Neuhäuslová, Preslia 69: 378–379, 1997).

Sedmdesátipìti let se do�ili Ing. Miloš Bratránek (8. 4.), Mgr. Ing. Jan Burda (18. 1., �ivotopisná
data viz Z. Neuhäuslová, Preslia 74: 452, 2002), RNDr. Jiøina Dvoøáková, CSc. (24. 2.), RNDr. Jan Gre-
gor (10. 8., �ivotopis viz Z. Neuhäuslová, Preslia 74: 454, 2002), MUDr. Miloš Král (1. 12., �ivotopis viz
Z. Neuhäuslová, Preslia 64: 371, 1992 et ibid., 74: 455, 2002), Ing. Vìra Mokrá, CSc. (18. 1.), prom. biol.
Zdenìk Pouzar, CSc. (13. 4., biografie viz F. Kotlaba, Preslia 64: 177–179, 1962 et Mykol. Listy, Praha,
no. 46: 23–24, 1992; M. Svrèek, �iva 35: 219, 1987; F. Kotlaba, Czech Mycol., Praha, 54/1–2: 3–9, 2002,
jubilantovi je vìnováno celé èíslo uvedeného èasopisu), RNDr. Eliška Rybníèková, DrSc. (15. 12., �ivo-
topisná data a výbìr publikací viz Z. Neuhäuslová, Preslia 64: 257–261, 1992 et ibid., 74: 456, 2002),
RNDr. Anna Skalická (�ivotopis a seznam prací viz Z. Slavíková, Preslia 64: 79–83, 1992), èestný èlen
ÈBS RNDr. Jaromír Sofron (16. 12., základní �ivotopisná data viz M. Vondráèek, Sborn. Západoèes.
Muz., pøír., Plzeò, 17: 73, 1976; J. Sofron & M. Vondráèek, Sborn. Západoèes. Muz., pøír., Plzeò, 42: 98,
1982), RNDr. Jan Štìpán (11. 5., �ivotopis viz K. Kopecký, Preslia 64: 85–94, 1992 et Sborník Nadace
P. Pittra a O. Fierzové Hovory 8: 83–92, 2002, vèetnì bibliografie) a zahranièní èestný èlen ÈBS Prof.
Dr. H. E. Weber (27. 3.).

Osmdesátin dosáhli RNDr. František Kotlaba, CSc. (20. 5., �ivotopis a seznam nemykologických
publikací viz Anonymus [JKN], Mykol. Listy, Praha, no. 27: 22, 1987; Anonymus [sš], ibid., no. 28: 27,
1987; M. Svrèek, Preslia 59: 179–180, 1987; Z. Pouzar, Èes. Mykol., Praha, 41: 172–184, 1987, incl. bibli-
ografie nemykologických prací; Z. Kluzák, Sborn. Jihoèes. Muz. Èeské Budìjovice, Pøír. Vìdy, 27: 64–66,
1987; Z. Neuhäuslová & J. Houfek, Preslia 59: 369, 1987; Z. Pouzar, Czech Mycol., Praha, 50: 142–150,
1997; A. Janitor, Zprav. Slov. Mykol. 5 (no. 16): 34–35, Bratislava, 1997; Z. Neuhäuslová, Preslia 69:
373–379, 1997), RNDr. Zdenìk Kropáè, CSc. (2. 4., �ivotopisná data viz Anonymus [Fry], Vìstn. Èes.
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Akad. Zemìd., Praha, 24: 331–332, 1977; K. Kopecký, Preslia 59: 92–95, 1987; bibliografii prací pøipravil
V. Skalický; Z. Neuhäuslová, ibid., 69: 376, 1997), RNDr. Marie Lhotská, CSc. (31. 8., �ivotopis viz
Z. Kropáè, Preslia 59: 181–184, 1987; Z. Neuhäuslová, Preslia 69: 376, 1997), RNDr. Oldøich Lhotský,
CSc. (20. 3., �ivotopisná data a soupis publikací viz J. Komárek, Preslia 59: 87–91, 1987) a RNDr. Franti-
šek Pospíšil, DrSc. (27. 4., �ivotopis viz J. Krekule & Bohdan Slavík, Preslia 59: 185–186, 1987; J. Èatský,
Biol. Plant., Praha, 29: 239–240, 1987).

Naší nejstarší jubilantkou je doc. RNDr. Alexandra Kropáèová, CSc. (10. 12., biografie a pøehled prací
viz B. Válek, Preslia 55: 89–91, 1983; doplnìk Z. Neuhäuslová, ibid., 64: 371, 1992 et Preslia 69: 376, 1997).

Mgr. Josef Albrecht (nar. 5. 3. 1947 v Benešovì Hoøe, okres Prachatice)
Po absolvování základní školy v místì svého rodištì, pozdìji ve Vacovì, studoval jubilant v letech
1962–1965 na Støední všeobecnì vzdìlávací škole ve Vimperku. V letech 1965–1970 pokraèoval ve studiu
na Pøírodovìdecké fakultì UK v Praze. Ve své diplomové práci se zamìøil na floristicko-fytogeografický
rozbor kvìteny Šumavy a Pøedšumaví v úseku mezi Vimperkem a Kašperskými Horami. Po ukonèení vyso-
koškolského studia byl zamìstnán do konce roku 1970 jako odborný pracovník v Ústavu pro tvorbu a
ochranu krajiny v Praze, od r. 1971 v Muzeu Šumavy v Sušici a od záøí tého� roku do konce r. 1990 v Kraj-
ském støedisku státní památkové péèe a ochrany pøírody v Èeských Budìjovicích. V letech 1981–1990 za-
stával jubilant funkci samostatného odborného referenta specialisty v Krajském støedisku státní památkové
péèe a ochrany pøírody v Èeských Budìjovicích, v r. 1990 byl souèasnì vedoucím oddìlení chránìných
èástí pøírody. Od ledna 1991 je vedoucím regionálního støediska Agentury ochrany pøírody a krajiny ÈR
(do 28. 2. 1995 oznaèované jako Èeský ústav ochrany pøírody) v Èeských Budìjovicích.

Mgr. Milan Bla�ek (nar. 12. 6. 1937 v Praze, �ivotopisná data viz výše)
Jubilant vìnuje ji� dlouhou dobu velkou pozornost ochranì genofondových sbírek a mo�nosti návratu
ohro�ených rostlin na pøirozená stanovištì. Zamìøuje se pøedevším na specializované sbírky v botanických
zahradách, a to od reprezentativního výbìru rostlin po ochranu genofondu. Spolu se svou man�elkou se za-
slou�il o zajištìní genofondu øady taxonomických skupin od èeledí po vybrané rody, napø. kosatce a pivoò-
ky. Jubilantova obsáhlá studie vìnovaná tomuto tématu je zájemcùm dostupná v archivu ÈBS.

RNDr. František Kotlaba, CSc. (nar. 20. 5. 1927 ve Vlastiboøi, jubilejní èlánky viz výše)
Jubilant patøí k tìm, u nich� vìk nehraje podstatnou roli, a tak stále neúnavnì pokraèuje ve svých mnoho-
stranných aktivitách, pøedevším ve vìdecko-výzkumné, publikaèní, pøednáškové a konzultaèní èinnosti.
Od r. 1997 do února r. 2007 uveøejnil v rùzných èasopisech 90 èlánkù, z toho 14 botanických, další jsou
v tisku. Jubilant je spoluredaktorem a spoluautorem publikací Houby, èeská encyklopedie a Atlas hub, do
nich� pøispíval té� èetnými diapozitivy (1996–1998). Zpracoval mykologická hesla pro ètyødílnou Všeo-
becnou encyklopedii (1996–1998) a pro Ottovu Encyklopedii Èeské republiky (2006). Je té� autorem statí
o mykoflóøe nìkterých rezervací ve svazku VIII edice Chránìná území ÈR a spolu se Z. Pouzarem zpraco-
val všechny mykologické údaje ve svazcích XII (Praha) a XIII (Støedoèeský kraj; oba svazky vyšly
r. 2005), kde také nalezneme jeho barevné diapozitivy hub i cévnatých rostlin. Jubilant pøispìl té� do publi-
kace Pøírodní klenoty Èeské republiky (Rubín et al. 2006). Kromì aktivit v Mykologické spoleènosti je èle-
nem redakèní rady èasopisu Sborník Jihoèeského muzea, Pøírodní vìdy. František Kotlaba je od r. 2004
èestným èlenem Slovenské mykologické spoleènosti v Bratislavì a od r. 2007 èestným èlenem Èeské vì-
decké spoleènosti pro mykologii v Praze.

RNDr. Zdenìk Kropáè, CSc. (nar. 2. 4. 1927 v Praze, �ivotopisná data viz výše)
Od zveøejnìní posledního jubilejního pøíspìvku v roce 1997 se jubilant nadále vìnuje zejména segetální ve-
getaci. Doplòoval náhradní segetální spoleèenstva do textu Mapy potenciální pøirozené vegetace ÈR (Neu-
häuslová et al. 1998), zpracoval segetální vegetaci pro publikace Péèe o chránìná území (Petøíèek et al.
1999), Cizí expanzivní plevele ÈR a SR (Jehlík et al. 1998) a Vegetace CHKO a BR Køivoklátsko (Kolbek
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et al. 2001). V r. 2006 publikoval velmi obsáhlou studii o segetální vegetaci ÈR v èasopise Preslia. Spolu
s P. Pyškem a skupinou botanikù brnìnské univerzity publikoval v posledních letech tøi další studie
v impaktových èasopisech. Zdenìk Kropáè má bohatý soukromý herbáø, který obsahuje ca 5 000 urèených
dokladù z  bývalého Èeskoslovenska a ji�ní Evropy (zvláštì Itálie).

Prof. RNDr. Zlatko Kvaèek, DrSc. (nar. 28. 7. 1937 v Praze, �ivotopisná data viz výše)
Od r. 1998 je jubilant profesorem Pøírodovìdecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde v letech
1991–2004 pøednášel paleobotaniku. V letech 1996–2000 byl vedoucím katedry paleontologie a vyškolil
øadu studentù. Prof. Kvaèek je vicepresidentem Mezinárodní paleobotanické organizace IOP pro období
2000–2007. V r. 2006 byl té� presidentem a hlavním koordinátorem VII. Mezinárodní paleobotanické a
palynologické konference, poøádané v Praze. Podílí se na mezinárodních projektech NECLIME a
EEDEN. Seznam více ne� 230 publikací prof. Kvaèka z let 1965–2006 (psaných pøevá�nì v angliètinì
nebo nìmèinì) je ulo�en v archivu ÈBS. Publikace pøinášejí øadu údajù o nových nálezech terciérní flóry
jak z prostoru severoèeského terciéru, tak i øady dalších lokalit støední Evropy. Autor øeší mj. nomenkla-
torické problémy terciérní flóry a studuje její rozšíøení. Vìnoval se poznání paleoflóry nejen z území
Èeské republiky, ale i ze Západních Karpat, východní Bosny, Špicberk aj. a zabýval se jejími zmìnami
v souvislosti se zmìnami paleoklimatu. Jubilant je autorem nebo spoluautorem popisù mnoha nových pa-
leobotanických taxonù. V loòském roce obdr�el prof. Kvaèek medaili za dlouhodobou práci pro Pøírodo-
vìdeckou fakultu UK v Praze.

Dr. Wolfgang Lippert (nar. 26. 9. 1937 v Nördlingenu, okres Donauwörth, Bavorsko)
Wolfgang Lippert se narodil v bavorském Nördlingenu, kde také v roce 1956 úspìšnì zakonèil studium na
místním gymnáziu. V roce 1958 zahájil studium pøírodních vìd (biologie, chemie, zemìpis) na Ludwig Ma-
ximilians Universität v Mnichovì, od roku 1961 pak zpracovával na Ústavu systematické botaniky mni-
chovské univerzity pod vedením Prof. H. Merxmüllera doktorskou práci zamìøenou na vegetaci okolí
Berchtesgadenu v bavorských Alpách. Univerzitní studia zakonèil v roce 1966 státní zkouškou v oborech
biologie, chemie a zemìpis a stal se asistentem v Ústavu systematické botaniky. Ji� o rok pozdìji ale pøe-
chází do svého hlavního pùsobištì, do známé mnichovské Botanische Staatssammlung, kde pracoval a� do
roku 2002. Celo�ivotním zájmem Wolfganga Lipperta je kvìtena a zèásti i vegetace Alp a Bavorska. Pøi-
nejmenším stejnì velkou odbornou zálibou je ale i taxonomie rodù Alchemilla, Aster, Crataegus, Festuca
èi Leontodon, kromì toho je autorem (spoluautorem) nìkolika významných studií s údaji o poètu chromo-
zomù (napø. u rodu Hieracium). W. Lippert se od poèátku 60. let 20. století úèastnil mnoha botanických ex-
kurzí, vedle Bavorska a Alp velmi dobøe zná zejména ji�ní Evropu od Portugalska a Španìlska a� po Øecko;
za hranicemi Evropy se nejvíce zajímá o kvìtenu Maroka. Vlastní herbáøová sbírka obsahuje ca 30 000 do-
kladù, v souèasné dobì ulo�ených ve sbírkách mnichovské Botanische Staatssammlung.

Wolfgang Lippert byl v letech 1979–1980 místopøedsedou (2. Vorsitzender) a v letech 1980–2004
pøedsedou (1. Vorsitzender) bavorské botanické spoleènosti, od roku 2004 je pak jejím èestným pøedsedou.
Od roku 1995 je „mluvèím“ (ve skuteènosti jde ale víceménì o funkci pøedsedy) Úøadu pro ochranu pøírody
pøi mnichovské radnici, je autorem mnoha expertních posudkù týkajících se ochrany pøírody a formálním i
nezištným poradcem mnoha pracovníkù v tomto oboru. Seznam publikací W. Lipperta (více ne� 90 titulù)
je ulo�en v archivu ÈBS.

RNDr. Eliška Rybníèková, DrSc. (nar. 15. 12. 1932 v Olomouci, jubilejní èlánek vèetnì seznamu publi-
kací viz výše)
Od zveøejnìní výše uvedeného jubilejního pøíspìvku pokraèuje jubilantka ve své výzkumné a pedagogické
èinnosti. V letech 1992–2006 se podílela na øadì projektù, z nich� je tøeba uvést paleogeobotanický a pale-
oekologický výzkum Køivoklátska, studium øíèních niv ji�ní Moravy, tatranských jezer, Spišské a Oravské
kotliny, Kremnických vrchù, Jeseníkù a moravsko-slovenského pomezí. Výsledky tìchto výzkumù ji� vìt-
šinou publikovala, èasto ve spolupráci s man�elem Kamilem. Spolupracovala na vyhodnocení poznatkù o
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historii vegetace v Èechách, na Moravì i na Slovensku. Pro celoevropskou publikaci Karte der natürlichen
Vegetation Europas (Bohn, Gollub, Hettwer, Neuhäusl, Neuhäuslová et al. 2003) sestavila ve spolupráci
s G. Langem a K. Rybníèkem pøehled vývoje evropské vegetace v postglaciálu. Rukopisy dalších studií
z území Moravy a Slovenska jsou pøed dokonèením. Podrobný seznam publikací naší jubilantky je ulo�en
v archivu ÈBS v Prùhonicích. Od r. 1993 se Eliška vìnuje i souèasné aeropalynologii. Pro potøeby léka-
øù-alergologù monitoruje denní obsah pylových zrn a spor v ovzduší ze stanice Pylové informaèní slu�by
(PIS) v Brnì. Získala mezinárodní atest pro školení pozorovatelù PIS v Èeské a Slovenské republice, pøi-
pravuje výroèní zprávy PIS a vede palynologická cvièení pro studenty botaniky a ekologie Pøírodovìdecké
fakulty Masarykovy univerzity v Brnì. Je (a byla) také konzultantkou diplomových a doktorských prací br-
nìnské univerzity a té� Komenského univerzity v Bratislavì. V posledních patnácti letech se aktivnì úèast-
nila èetných vìdeckých zasedání v Èeské republice, Polsku, Nìmecku, Maïarsku, Rakousku a USA.
Ocenìním dlouholeté spolupráce èesko-slovenských a polských paleobotanikù, kterou Eliška pomáhala
zajistit a rozvíjet, bylo propùjèení medaile J. Szafera (Kraków).

RNDr. Jaromír Sofron (nar. 16. 12. 1932 v Plzni, �ivotopis a seznam prací ulo�en v archivu oddìlení bo-
taniky Západoèeského muzea v Plzni a v archivu ÈBS)
Po absolvování obecné trojtøídní školy v Dýšinì u Plznì v letech 1938–1942 a tzv. hlavní školy v Plzni
r. 1942–1943 vystudoval jubilant gymnázium v Rokycanech, kde maturoval r. 1951. Jako „neprokádrova-
ný“ nemohl pokraèovat v dalším studiu na vysoké škole, a tak nastoupil do Zemìvrtných závodù Ejpovice,
kde vystøídal øadu øemesel. Po více ne� roèním pøerušení studia mohl r. 1952 zaèít studovat pøírodopis, che-
mii a zemìpis na Pedagogické fakultì v Plzni. Od 2. roèníku se pod vedením doc. E. Hadaèe zamìøil na bo-
taniku se specializací fytocenologie. E. Hadaè jej bral s sebou na exkurze nejen na Plzeòsko, ale v letech
1954–1957 i do Belanských Tater. Výsledkem bylo nìkolik spoleèných publikací. Po ukonèení vysoko-
školského studia r. 1955 uèil J. Sofron v Bohosudovì u Teplic, v letech 1956–1958 v Novosedlicích, poz-
dìji v Koš�anech. Teprve po tøech letech praxe mohl studovat pøi zamìstnání na Biologické (pozdìji opìt
Pøírodovìdecké) fakultì UK v Praze. V letech 1959–1964 uèil ve Stupnì u Radnic. Tého� roku dokonèil
pod vedením tehdy doc. Jeníka vysokoškolské externí studium se specializací geobotanika-pedologie. Té-
matem jeho diplomové práce byly Døeviny a jejich porosty na støední Berounce. Od 1. záøí 1964 pracoval
v Krajském støedisku státní památkové péèe a ochrany pøírody v Plzni, jeho hlavním úkolem bylo zajištìní
ochrany pøírody krátce pøedtím vyhlášené Chránìné krajinné oblasti Šumavy. V kvìtnu 1970 se stal pra-
covníkem oddìlení botaniky Západoèeského muzea v Plzni, kde, na zkrácený úvazek, pracuje dosud. Jubi-
lant je autorem (nebo spoluautorem) 650 prací. Z nich uvedeme alespoò statì o vegetaci šumavských karù
(Rozpravy ÈSAV 1971) a o vegetaci náplavù horní Otavy (obì s J. Štìpánem). Flóøe, vegetaci i ochranì pøí-
rody na Šumavì je vìnována vìtšina jeho dalších prací. Jaromír je spoluautorem publikace Kvìtena Plzeò-
ska (Hadaè, Sofron & Vondráèek 1968) a Bibliografie Šumavy (v r. 1969). Je té� spoluautorem
Fytogeografického atlasu Západoèeského kraje I–IV. (1971–1979) a studie o Rokytské slati na Šumavì
(s M. Šandovou 1972). Samostatnì pak vydal studii o dalších vrchovištích Šumavy (1980). Témìø dvou-
setstránkový rukopis o flóøe a vegetaci zátopové oblasti vodního díla Merklín je ulo�en v Západoèeském
muzeu a na katedøe botaniky Pøírodovìdecké fakulty UK v Praze. Další jeho obsáhlé práce se týkají napø.
pøirozených smrèin západních a jihozápadních Èech (1981, je� v pùvodní podobì byla rigorósní prací
1976), dìjin botanického výzkumu západních Èech (s M. Vondráèkem, 1982 a dalším doplòkùm k nim),
polytematické bibliografie Šumavy 1968–1980 (se 3 spoluautorkami, 1985), jedle bìlokoré (1988), kvìte-
ny Èeského lesa (s A. Pyškem, 1989), èi pøirozených a polopøirozených spoleèenstev Èeského lesa (1990).
Jako spoluautor pøipravil s J. Nesvadbovou monografii Flóra a vegetace mìsta Plznì (1997). V r. 1998 vy-
dal poznámky k vybraným rostlinným spoleèenstvùm støedních Brd. Je tøeba pøipomenout té� jeho spolu-
práci s kolektivem geobotanikù Botanického ústavu AVÈR v Prùhonicích pøi pøípravì Mapy potenciální
pøirozené vegetace NP Šumava a jejího prùvodního textu (Neuhäuslová et al. 2002) a na pøipravované Kvì-
tenì Šumavy. Kromì velkého mno�ství botanických publikací (nebo rukopisù) je té� autorem více ne� ètyø-
setstránkové kroniky obce Dýšina za léta 1993–1999.
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RNDr. Karel Sutorý, CSc. (nar. 24. 4. 1947 v Hranicích na Moravì)
Po maturitì na SVVŠ v Jablunkovì r. 1965 pokraèoval jubilant ve studiu na Univerzitì J. E. Purkynì v Brnì
(1965–1970). Specializoval se na botaniku se zamìøením na taxonomii a fytogeografii. Od r. 1971 byl za-
mìstnán na Vysoké škole zemìdìlské v Brnì, zprvu na její poboèce v Jihlavì (Provoznì-ekonomická fa-
kulta). Zapojil se do Mezinárodního biologického programu na pracovišti v Lednici a Brnì-Sobìšicích. Od
podzimu r. 1973 pracuje Karel Sutorý v botanickém oddìlení Moravského muzea v Brnì, od r. 1977 dosud
je vedoucím tohoto oddìlení. Titul RNDr. mu byl udìlen r. 1977, kandidátem biologických vìd (CSc.) je od
r. 1989. Je autorem 120 publikací (vèetnì populárních èlánkù). Shromá�dìný herbáøový materiál je ulo�en
v brnìnském muzeu (BRNM).

RNDr. Miroslava Šandová (nar. 20. 4. 1947 v Hostomicích pod Brdy)
Jubilantka ukonèila studium na Støední všeobecnì vzdìlávací škole v Hoøovicích r. 1965. Ji� v záøí
r. 1965 zaèala studovat pøírodopis a základy zemìdìlské výroby pro 2. stupeò na Pedagogické fakultì
v Plzni. Po ukonèení vysokoškolského studia v r. 1969 nastoupila jako dokumentátorka do Západoèeské-
ho muzea tamté�, o rok pozdìji jako odborná pracovnice-botanièka. Pøi zamìstnání v letech 1970–1976
vystudovala geobotaniku na Pøírodovìdecké fakultì UK v Praze. Tamté� obhájila v r. 1979 rigorózní prá-
ci na téma Lemová spoleèenstva centrální èásti Šumavy a Pøedšumaví. V odborné práci se zamìøila na
studium synantropní vegetace. Její aktivita se brzy projevila v publikování øady prací i v pøednáškách na
sympóziích s mezinárodní úèastí. V letech 1971–1984 spolupracovala na pøípravì stálé muzejní expozice
o pøírodì západních Èech i na pøípravì dalších výstav realizovaných botanickým oddìlením muzea. Jubi-
lantka pracovala jako výkonná redaktorka èasopisu Folia Musei rerum naturalium a zapojila se do èin-
nosti západoèeské poboèky È(S)BS, její� èlenkou je od r. 1970. Koncem dubna r. 1984, kdy jí bylo
v rámci reorganizace nabízeno místo sekretáøky ve sluèovaných pøírodovìdných oddìleních, ukonèila
svou práci v muzeu a od 1. 6. 1984 nastoupila jako inspektorka pro ochranu pøírody, památky a muzea na
odbor kultury ONV v Rokycanech. V té dobì zaèala pracovat jako konzervátorka státní ochrany pøírody,
organizovala terénní školení pro dobrovolné pracovníky OP aj. Zamìøila se na ochranu �ivotního pro-
støedí, zvláštì nelesní zelenì, v letech 1970–1990 jako lektorka spolupracovala se zahrádkáøi. Za práci
pro ochranu �ivotního prostøedí byla v r. 1983 ocenìna bronzovým odznakem. Od kvìtna r. 1990 nastou-
pila po výbìrovém øízení jako øeditelka do Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech. Nadále pokraèu-
je v botanickém výzkumu, správì a tvorbì pøírodovìdných sbírek muzea, vìnuje se záchranným
botanickým výzkumùm, ochranì pøírody a provádí fotodokumentaci biotopù a zmìn krajiny. Studuje
flóru regionu i doèasnì nevyu�ívaných zemìdìlských ploch a v rámci grantového úkolu (1999–2004) se
vìnovala výzkumu kvìteny Brd. Od r. 1998 dosud je pøedsedkyní Kolegia muzeí královských mìst pøi
Asociace muzeí a galerií (AMG) ÈR a od kvìtna r. 2000 do r. 2004 pøedsedkyní oborové botanické komi-
se pøi AMG. Jubilantka je autorkou èetných pøíspìvkù do denního tisku (vèetnì propagace muzejní prá-
ce), organizaènì se té� podílela na zajištìní „malého floristického kurzu“ ÈBS r. 2003 v Rokycanech. Je
èlenkou redakèní rady rokycanského muzea a výkonnou redaktorkou jeho pøírodovìdných sborníkù.
Vede exkurze studentù, pøednáší o botanických zajímavostech území. V roce 2005 obdr�ela pamìtní me-
daili ÚV Èeského svazu bojovníkù za svobodu za dlouholetou práci pro tuto organizaci. Seznam publi-
kovaných prací jubilantky, ulo�ený v archivu ÈBS, obsahuje 137 titulù.

RNDr. Jan Štìpán (nar.11. 5. 1932 v Praze, �ivotopisná data viz výše)
Po odchodu do dùchodu v r. 1993 se jubilant vìnuje èinnosti v nadaci P. Pittra a O. Fierzové. Jako vedou-
cí edièní komise této nadace se v letech 1994–1996 zaslou�il o vydání ca 25 pøedevším kni�ních publika-
cí. K botanice i k problematice krajinné ekologie se však stále vrací, zvláštì pøi konzultacích se studenty.
Jeho vlastní kni�ní a èasopisecká literatura je cenným zdrojem informací pøedevším pro nedávno
zalo�enou knihovnu Fakulty �ivotního prostøedí UJEP v Ústí nad Labem. Jubilantova obsáhlá botanická
dokumentace, obsahující mj. kartotéku vlastních sbìrù, je ulo�ena v pøírodovìdném oddìlení Okresního
muzea v Pøíbrami.
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RNDr. Ludmila Vanìèková (nar. 25. 6. 1937 v Kladnì-Motyèínì, biografická data a seznam publikací
viz výše)
Po zrušení Geografického ústavu ÈSAV v Brnì v r. 1993 odešla jubilantka do dùchodu. Dále však pokraèo-
vala ve výzkumu kvìteny v Èechách i na Moravì. V r. 1997 dokonèila a publikovala spolu s pracovníky
CHKO Moravský kras shrnující botanické poznatky z floristického kurzu v Blansku z r. 1980, doplnìné o
botanické údaje z výzkumu Moravského krasu v rámci úkolù Geografického ústavu ÈSAV. Jubilantka je
hlavní autorkou publikace Rostliny Moravského krasu a okolí o rozsahu 230 stran. Po pøesídlení z Brna do
obce Matìjovec nedaleko Daèic se dr. Vanìèková zapojila do botanického výzkumu pøírodního parku Èes-
ká Kanada. Novì zjištìné floristické nálezy pøedává do Jihoèeského muzea. Spolu s F. Procházkou a
J. Švarcem publikovala ve Vlastivìdném sborníku Vysoèiny pøíspìvek o nové lokalitì plavuníkù v jihový-
chodních Èechách. Jubilantka se pøíle�itostnì úèastní exkurzí a pøednášek Jihoèeské poboèky ÈBS. Je
èlenkou Èeského svazu ochráncù pøírody a její drobné èlánky nalezneme té� v místních èasopisech.

RNDr. Vojtìch �íla (nar. 10. 6. 1942 v Ptákovì Lhotì)
Jubilant je dlouholetým èlenem ÈBS (od r. 1960, od r. 2003 její zaslou�ilý èlen), v letech 1989–2000 byl
pøedsedou její Jihoèeské poboèky. Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze, obor astrono-
mie, rigorózní studium astrofyziky dokonèil v r. 1980. V souèasné dobì vyuèuje na strakonickém gymnáziu
fyziku a matematiku. V poslední dobì se vìnuje pøedevším floristice a taxonomii ostru�iníkù a pampelišek.
Jeho zájmovou oblastí není pouze Èeská republika, ale intenzivnì sbírá i na pøilehlém území Rakouska a
Nìmecka. Herbáø Vojtìcha �íly obsahuje tisíce dokladù, mimoøádný význam mají rozsáhlé kolekce taxo-
nomicky obtí�ných rodù Taraxacum a Rubus. Spolu s V. Chánem je autorem kapitoly Kvìtena v publikaci
Pøíroda Strakonicka a její ochrana. Podílel se také na sestavení rukopisu Èerveného seznamu vyšších rost-
lin Šumavy a Komentovaného èerveného seznamu kvìteny ji�ní èásti Èech. V r. 2005 popsal spolu s nì-
meckým botanikem-batologem prof. H. E. Weberem nový druh ostru�iníku Rubus perpedatus, známý
zatím z Èech, Bavorska a Horních Rakous. Kromì toho vydal v tém�e roce kni�ní publikaci Atlas šumav-
ských rostlin (nakladatelství J. Karmášek, Èeské Budìjovice).

Úmrtí

V r. 2006 zesnuli tito èlenové naší spoleènosti: RNDr. Vìra Eisnerová, CSc. (�ivotopisná data a seznam
prací viz Z. Neuhäuslová & Houfek, Preslia 63: 364, 1991), Stefan Gumiñski, Miloš Kaplan a èestný èlen
ÈBS RNDr. Jaroslav Moravec, DrSc. (�ivotopisné údaje a seznam prací viz J. Holub, Preslia 61:
169–176; Z. Neuhäuslová, Preslia 71: 285–287, 1999; F. Krahulec & Z. Neuhäuslová, Zprávy Èes. Bot.
Spoleè. 42: 187–189, 2007).

Èeská botanická spoleènost zachová všem zesnulým èlenùm vdìènou vzpomínku.

Zdenka  N e u h ä u s l o v á
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