
Jubilea èlenù ÈBS v roce 2008

Tento èlánek je vìnován všem èlenùm ÈBS, kteøí v roce 2008 dovrší (nebo ji� dovršili) 60, 65, 70, 75 nebo
80 let. Dìkujeme všem letošním jubilantùm za jejich podporu a práci pro rozvoj naší spoleènosti a pøejeme
jim, aby se ve zdraví a dobré pohodì do�ili ještì mnoha dalších významných výroèí.

Šedesáti let dosáhli František Èapek (15. 4.), Mgr. Rostislav Èerný, CSc., pracovník Pedagogické
fakulty Jihoèeské univerzity v Èeských Budìjovicích (18. 1.), Mgr. Lenka Dneborská (28. 6.), Vítìzslava
Kozáková (14. 10.), RNDr. Jana Möllerová, CSc. (9. 3., �ivotopisná data viz ní�e, pøehled publikací
ulo�en v archivu ÈBS), doc. RNDr. Jan Naus, CSc. (29. 5.), pracovník Pøírodovìdecké fakulty UP v Olo-
mouci, Ing. Mgr. Stanislav Slouka (11. 9.), Jan Soukup (8. 3.) a doc. RNDr. Vìra Zelená, CSc. (12. 2.,
�ivotopisné údaje viz ní�e, seznam publikací deponován v archivu ÈBS).

Mezi pìtašedesátníky se zaøadili Mgr. Josef Halda (7. 12.), doc. RNDr. Jan Janko, CSc. (22. 4.,
�ivotopisná data viz Z. Neuhäuslová, Preslia 75: 375, 2003), prof. Ing. Jaroslav Koblí�ek, CSc. (17. 1.),
pracovník Lesnické a døevaøské fakulty MZLU v Brnì (biografická data a pøehled publikací viz V. Øeho-
øek, Preslia 75: 189–192, 2003), RNDr. Jaromír Lukavský, CSc. (22. 9.), vìdecký pracovník Botanické-
ho ústavu AV ÈR v Tøeboni (�ivotopisné údaje a seznam publikací viz J. Komárek, Preslia 75: 367–372,
2003, další doplòující údaje do souèasné doby jsou ulo�eny v archivu ÈBS), RNDr. Marie Nìmcová (2.
12.), Mgr. Zdeòka Pecková (26. 3.), RNDr. František Synek (23. 12.), Mgr. Otakar Šída sen. (22. 8.,
�ivotopisná data viz Z. Neuhäuslová, Preslia 75: 377, 2003, pøehled publikací ulo�en v archivu ÈBS), Ing.
Jindøich Šmiták (5. 10.), pracovník Agentury ochrany pøírody a krajiny v Brnì, Èeské inspekce �ivotního
prostøedí a krátce i Botanického oddìlení Moravského zemského muzea v Brnì a RNDr. Jan Štursa (3. 8.),
dlouholetý pracovník Správy Krkonošského národního parku ve Vrchlabí (�ivotopisná data a seznam pub-
likací viz F. Procházka, Preslia 76: 91–94, 2004).

Následujících šest èlenù ÈBS se do�ívá v roce 2008 sedmdesáti let: èestná èlenka ÈBS doc. RNDr.
Viera Feráková, CSc. (22. 7., jubilejní èlánky viz A. Murín, Biológia, Bratislava, 43: 487–488, 1988; L.
Hrouda, Preslia 70: 283–284, 1998; V. Mikoláš, Thaiszia – J. Bot., Košice, 8: 177–178, 1998, viz té� ní�e),
prom. ped. Hana Janáèková (1. 10.), Mgr. Jaromíra Kuncová (26. 3., �ivotopisná data viz Z. Neu-
häuslová, Preslia 70: 380, 1999), doc. RNDr. Jiøí Unar, CSc. (5. 1., biografické údaje viz Inform. List,
Brno, 13/2: 4–7, 1988; Z. Neuhäuslová, Preslia 70: 382, 1999; další �ivotopisná data a seznam publikací viz
archiv ÈBS), dlouholetý pracovník Masarykovy univerzity v Brnì, po odchodu do dùchodu v roce 2003 se
nadále vìnuje botanice, pøednáší, vede exkurze a podílí se na aktivitách Klubu pøírodovìdeckého v Brnì
(èlen výboru a pokladník), gymnaziální profesor Miloslav Veselý (25. 8.) a RNDr. Václav Vìtvièka (13.
1.), specialista a popularizátor v oblasti okrasného zahradnictví a dlouholetý pracovník Botanického ústavu
a Botanické zahrady AV ÈR v Prùhonicích i Botanické zahrady UK v Praze (�ivotopisné údaje a seznam
publikací viz J. Jeník, Preslia 71: 181–186, 1999).

Sedm následujících èlenù naší spoleènosti rozšiøuje øady pìtasedmdesátníkù: Doc. RNDr. Jarmila
Kubíková, CSc. (12. 2.), stále velmi aktivní, úspìšnì se zapojující do øady odborných diskusí z oboru geo-
botaniky i ochrany pøírody na Pøírodovìdecké fakultì UK v Praze (jubilejní èlánky vèetnì seznamu publi-
kací viz J. Kolbek, Preslia 65: 77–80, 1993; J. Jeník, �iva 46: 35, 1998; P. Kováø, ibid., 51: 11, 2003; další
doplòující údaje ulo�eny v archivu ÈBS), RNDr. Jan Kvìt, CSc. (26. 8.), dlouholetý pracovník Botanické-
ho ústavu AV ÈR v Prùhonicích a Tøeboni, aktivnì se podílející na øadì produkènì ekologických studií
v národním i mezinárodním mìøítku a dlouhodobì se vìnující ekologickému výzkumu Tøeboòska. V sou-
èasné dobì pracuje v Ústavu systémové biologie a ekologie AV ÈR v Èeských Budìjovicích. �ivotopisná
data a seznam publikací viz M. Rychnovská, Preslia 65: 363–369, 1993; J. Pokorný & H. Èí�ková, Preslia
76: 87–90, 2004; Prof. Dr. Simon Laegaard (17. 2.), profesor University v Aarhusu, Dánsko, RNDr. Mi-
lan Rivola (23. 11.), dlouholetý pracovník Státní památkové péèe a ochrany pøírody v Praze a nástupnic-
kých organizací, doc. RNDr. Kamil Rybníèek, CSc. (5. 7.), dlouholetý vedoucí vìdecký pracovník
Botanického ústavu AV ÈR, oddìlení ekologie v Brnì, dosud pøednášející paleoekologii v Brnì na Ústavu
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botaniky a zoologie Pøírodovìdecké fakulty Masarykovy univerzity (�ivotopisné údaje a seznam publikací
viz Z. Neuhäuslová, Preslia 65: 279–284, 1993), èestný èlen ÈBS doc. RNDr. Vladimír Øehoøek, CSc.
(9. 11.), aktivnì se zapojující do pedagogické èinnosti na Pøírodovìdecké fakultì Masarykovy univerzity
v Brnì, v letech 2000–2005 pøedseda ÈBS (jubilejní èlánky viz V. Feráková, Preslia, 65: 371–374, 1993; L.
Hrouda, Preslia, 75: 363–366, 2003) a Mgr. Jaroslava Šulcová (11. 12.).

Tøi èlenky naší spoleènosti se v r. 2008 do�ívají nebo ji� dovršili 80 let: RNDr. Libuše Paclová (9. 1.,
�ivotopis viz Z. Radwañska-Paryska & W. H. Paryski, Wielka encyklopedia tatrzañska, p. 868, Wyd. Gór-
skie, Poronin, 1995; V. Jurkovièová et al., Kto je kto v botanike na Slovensku, p. 152, SBS a Botanický
ústav SAV, Bratislava, 1998; Z. Neuhäuslová, Preslia 75: 376, 2003). Tato neúnavná horolezkynì a bota-
nièka zùstává stále vìrná studiu subnivální a nivální flóry Tater. S nìkolika botaniky zalo�ila na Lomnic-
kém štítu ochranáøskou skupinu Saxifraga pøi Slovenském svazu ochráncù pøírody a krajiny s cílem zajistit
ochranu vysokohorské tatranské kvìteny. Pøejeme jí pevné zdraví a hodnì energie pøi výstupech za krásami
horské pøírody. Èestná èlenka ÈBS prof. RNDr. Milena Rychnovská, DrSc. (17. 10., �ivotopisné údaje a
výbìr publikací viz J. Kvìt et al., Preslia 60: 276–280, 1988; F. Krahulec, Preslia 70: 285–287, 1998, bibl.
doplòky Z. Neuhäuslová), významná ekolo�ka a vysokoškolská pedago�ka, dlouholetá vedoucí vìdecká
pracovnice brnìnských akademických botanických pracoviš�. Bývalí studenti profesorky Rychnovské
(vèetnì souèasných zahranièních profesorù) i kolegové, kteøí mìli mo�nost se s ní blí�e seznámit, dodnes
s vdìèností vzpomínají na její pøínos k rozšíøení svých poznatkù. RNDr. Vìra Tobìrná, CSc. (23. 2., �ivo-
topisná data viz Z. Neuhäuslová & J. Houfek, Preslia 60: 379, 1988; Z. Neuhäuslová, Preslia 70: 381,
1999). Také jí patøí naše upøímné blahopøání k významnému �ivotnímu jubileu.

doc. RNDr. Viera Feráková, CSc. (nar. 22. 7. 1938 v Hlohovci)
Jubilantka je známá nejen svými botanickými a jazykovými znalostmi, ale i velkým zájmem o ochranu pøí-
rody a krajiny a její prosazování. Od zveøejnìní pøedchozího �ivotopisného pøíspìvku v èasopise Preslia
(viz výše) pokraèovala v pedagogické èinnosti na Univerzitì Komenského v Bratislavì. Od r. 1998 publi-
kovala 36 prací, vìnovaných zvláštì flóøe Bratislavy a jejího okolí a otázkám ochrany pøírody. Podílela se
na pøípravì pátého svazku Èervené knihy ohro�ených a vzácných druhù rostlin a �ivoèichù ÈR a SR (Èe-
øovský et al. 1999) a na pøípravì karyotaxonomického pøehledu slovenské flóry. Pro publikaci Ochrana
flóry v Slovenskej republike (Maglocký 2000) zpracovala spolu se Š. Maglockým sta� o kapraïorostech a
semenných rostlinách. Vìnovala se té� otázce mo�né reintrodukce druhu Peucedanum arenarium do ÈR
(Šerá et al. 2000). Pøipravila (zèásti ve spolupráci s dalšími autory) øadu studií o fytodiverzitì Slovenska, o
historii a souèasném stavu kvìteny Bratislavy, je autorkou prùvodce po flóøe a vegetaci Devínské Kobyly.
V rámci pøípravy Èerveného seznamu rostlin a �ivoèichù Slovenska sestavila se Š. Maglockým a K. Mar-
holdem Èervený seznam kapraïorostù a semenných rostlin Slovenska (2001). Podílela se té� na pøípravì
Flóry Slovenska V/4 zpracováním rodù Syrenia, Conringia, Erucastrum a Hirschfeldia a publikovala nové
údaje o šíøení vybraných neofytù na Slovensku. Jubilantka je hlavní autorkou publikace o cévnatých rostli-
nách CHKO Ponitrie, o neofytech Bratislavy-Devína i seznamu taxonù z floristického kurzu v Pruském.
Zapojila se do pøípravy publikace o geografickém rozšíøení planých druhù rodu Lactuca (Lebeda et al., Bot.
Review 70, 2004) a obsáhlé pøíruèky k programùm péèe o významná území soustavy Natura 2000 (Mereïa
jun. et al. in Ambros et al. 2005). Doc. Feráková je rovnì� spoluautorkou pøíruèky Významné botanické
územia na Slovensku (Bratislava, 2008).

Od roku 1998 do ledna 2004 jubilantka spolupracovala se Slovenským Ramsarským výborem, byla
èlenkou komise pro obhajoby kandidátských a doktorandských disertací z oboru botanika i komise pro zís-
kání vìdecké hodnosti DrSc. Je tøeba té� pøipomenout její pùsobení v Poradním sboru pro ochranu flóry pøi
M�P SR, spolupráci na pøípravì legislativních materiálù ochrany pøírody a programech záchrany
ohro�ených a vzácných druhù, jako� i její èinnost v mezinárodních projektech Planta Europa, Plantlife
London: Important Plant Areas in Central and Eastern Europe a European Plant Conservation Strategy.

Doc. Feráková je nositelkou øady významných ocenìní: je èestnou èlenkou Slovenské (1998) a Èeské
botanické spoleènosti (2003). Za zásluhy o ochranu a výzkum evropské flóry získala ocenìní Planta Europa
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Silver Leaf Award (2001), Plantlife and Planta Europa, pamìtní medaili k 80. výroèí zalo�ení Univerzity
Komenského v Bratislavì a k 60. výroèí zalo�ení Pøírodovìdecké fakulty Univerzity Komenského tamté�.
V souèasné dobì je èlenkou Akademického snìmu AV ÈR pro období 2006–2010, dále nomenklatorické
komise pøi SAV, komise pro obhajoby diplomových a dizertaèních prací z oboru botanika a èlenkou re-
dakèní rady polského èasopisu Biodiversity Research and Conservation.

RNDr. Jana Möllerová, CSc. (nar. 9. 3. 1948 v Náchodì)
Jubilantka absolvovala v r. 1971 studium odborné biologie na Pøírodovìdecké fakultì UK v Praze (specializa-
ce systematická botanika). Ve své diplomové práci se vìnovala revizi èeskoslovenských druhù rodu Lonice-
ra. Státní zkoušku slo�ila v r. 1971, rigorózní zkoušku r. 1982. V letech 1971–1974 pracovala v dendrologic-
kém oddìlení Botanického ústavu ÈSAV v Prùhonicích, do r. 1979 v Ústavu krajinné ekologie ÈSAV. Kan-
didátskou dizertaèní práci Nodulace èeskoslovenských zástupcù èeledi Fabaceae obhájila v r. 1980.

Ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze-Ruzyni se vìnovala od záøí r. 1979 do konce øíjna
1989 pùdní mikrobiologii, ve Výzkumném ústavu vèelaøském (listopad 1989 a� bøezen 1994) se seznámila
s vèelaøskou botanikou, v Agentuøe ochrany pøírody a krajiny (od dubna 1994 do konce února 1997) se za-
bývala hodnocením zdravotního stavu døevin. Na studium patogenních hub se zamìøila bìhem svého opa-
kovaného pùsobení ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze-Ruzyni v bøeznu a� srpnu 1997.

Od roku 1997 do záøí 2008, kdy odešla do dùchodu, jubilantka pracovala na Èeské zemìdìlské univer-
zitì v Praze, kde se vìnovala výuce rostlinné anatomie, morfologie a systematické botaniky jako odborná
asistentka katedry dendrologie a šlechtìní lesních døevin FLE. Je autorkou skript Cvièení z botaniky, spolu-
autorkou obsáhlé pøíruèky (skript) Listnaté døeviny a dalších dendrologických publikací. Výèet vybraných
prací je ulo�en v archivu spoleènosti.

Doc. RNDr. Vìra Zelená, CSc. (nar. 12. 2. 1948 v Brnì)
Studium na Pøírodovìdecké fakultì Masarykovy univerzity (v té dobì Univerzity J.E. Purkynì) v Brnì za-
vršila jubilantka v r. 1971 získáním titulu promovaný biolog. Tého� roku zahájila svùj tøíletý studijní pobyt
v Ekologickém oddìlení Botanického ústavu ÈSAV v Brnì, kde v letech 1974–1978 absolvovala interní
vìdeckou aspiranturu. V r. 1976 byla promována doktorem pøírodních vìd (RNDr.), v r. 1981 kandidátem
biologických vìd (CSc.). V letech 1981–1984 byla vìdeckou pracovnicí Oddìlení biologie lesa v brnìn-
ském Botanickém ústavu ÈSAV, pozdìji zaøazeném jako Ekologické oddìlení do Ústavu experimentální
fytotechniky ÈSAV v Brnì. V letech 1984–1993 byla samostatnou vìdeckou pracovnicí tého� pracovištì,
pøejmenovaného na Ústav systematické a ekologické biologie (ÚSEB) ÈSAV a pozdìji na Ústav ekologie
krajiny AV ÈR.

V r. 1993 nastoupila doc. Zelená jako odborná asistentka do Ústavu botaniky a fyziologie rostlin (nyní
Ústav biologie rostlin) Agronomické fakulty Mendelovy zemìdìlské a lesnické univerzity v Brnì, kde do-
sud pracuje (od r. 1996 jako docentka pro obor zemìdìlská botanika). Jubilantka je školitelkou doktorandù
pro vìdní obor speciální produkce rostlinná, vede øadu bakaláøských a diplomových prací a podílí se na øe-
šení mnoha grantových projektù.

Doc. Zelená publikovala (nebo se podílela na pøípravì) 35 vìdeckých studií, vìnovaných nelesní (pøede-
vším luèní) vegetaci a zveøejnìných v èeštinì i ve svìtových jazycích. Jejich pøehled je ulo�en v archivu ÈBS.

Úmrtí

V dobì od zveøejnìní poslední vzpomínky na naše zesnulé èleny opustili øady spoleènosti:
RNDr. Vìra Hadaèová, CSc. (*15. 7. 1928, †11. 9. 2008), botanièka-fyziolo�ka a dlouholetá spolupra-
covnice a pozdìji man�elka prof. RNDr. Emila Hadaèe, DrSc. (�ivotopisné údaje viz M. Dvoøák & J. Èer-
nohorská, Preslia 60: 185, 1988; Z. Neuhäuslová, ibid., 70(1998): 378, 1999; J. Krekule, �iva 56/5: LXVII;
seznam publikací je ulo�en v archivu ÈBS), botanik-taxonom RNDr. Jindøich Chrtek, CSc., sen. (*12.
10. 1930, †18. 2. 2008, �ivotopisná data viz B. Køísa & J. Osbornová, Preslia 62: 365–374, 1990; Z. Pouzar,
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Sborn. Nár. Muz. Praha, ser. B, 64/1: 3–4, 2008); MUDr. Miloš Král (*1. 12. 1932, †21. 10. 2008, �ivoto-
pisná data viz Z. Neuhäuslová, Preslia 64: 371, 1992; Z. Neuhäuslová, ibid., 74: 455, 2002) a èestný èlen
ÈBS Ing. RNDr. Antonín Vìzda, CSc. (*25. 11. 1920, †10. 11. 2008, �ivotopisná data viz Z. Èernohor-
ský, Preslia 52: 365–371, 1980; I. Pišút, Preslia 62: 375–377, 1990). Všichni ètyøi naši zesnulí èlenové zù-
stanou dlouho v našich vzpomínkách.

Zdenka  N e u h ä u s l o v á

ZPRÁVY O LITERATUØE / BOOK REVIEWS

Jaroslav  M i c h á l e k

Památné stromy Karlovarského kraje
Krajské muzeum Karlovarského kraje, muzeum Sokolov, 2008, 80 p., vlo�ená mapka v pøíloze. Neprodej-
ná publikace.

Mezi pøíznivci památných stromù se v listopadu 2008 objevila cenná regionální pøíruèka Památné stromy
Karlovarského kraje, jejím� autorem je Jaroslav Michálek, respektovaný znalec v tomto oboru. I kdy� jde
spíše o vlastivìdnou práci, vzhledem k jejímu odbornému významu a pøedevším faktu, �e se jedná o úèelo-
vý (tedy volnì neprodejný) náklad Krajského muzea Karlovarského kraje, resp. muzea v Sokolovì, je dob-
ré o jejím vydání na stránkách Zpráv ÈBS poreferovat. Obsahem pøíruèky, úhledné lepené bro�ury, je na 80
stranách velmi úèelnì sestavený pøehled všech 191 polo�ek chránìných stromù, skupin stromù a alejí
v Karlovarském kraji vyhlášených k 31. 8. 2008 v kategorii památný strom tak, jak tento pojem definuje zá-
kon è. 114/92 Sb. Stromy jsou øazeny pøehlednì podle území jednotlivých bývalých okresù, ka�dý strom èi
alej jsou uvedeny velmi struèným popisným textem, základními mírami (obvod kmene, výška stromu) a
kvalitnì (!) vytištìnou barevnou fotografií (autoøi J. Michálek a P. Uhlík) èi v nìkolika pøípadech malebnou
èernobílou kresbou (autor V. Lepš). Souèástí publikace je i vlo�ená barevná mapka se zákresem všech uve-
dených hesel, na její zadní stranì je vytištìný pøehled stromù s uvedením pøesné polohy v souøadnicích,
tak�e mapku je mo�né samostatnì pou�ívat v terénu. Ochrana starých stromù je u nás v poslední dobì velmi
široce frekventovaným spoleèensko-kulturním tématem, chybí však dosud souborné zpracování na území
ÈR. Velké mno�ství chránìných stromù lze sice najít v 12-dílné encyklopedii chránìných území (vydala
Agentura ochrany pøírody a krajiny ÈR v letech 1999–2008), ale ani toto zpracování není úplné, nebo� vy-
chází ze starých podkladù a navíc je vzhledem ke svému objemu a váze (30 kilogramù) pou�itelné pouze na
pevném dubovém stole. Uvedená pøíruèka by se tak mohla pøi dobré vùli autora (materiál má z vìtší èasti
pro území ÈR zpracovaný) a vhodného velkorysého nakladatele stát prvním svazkem uceleného kompletu
s popisem všech památných stromù v ÈR pro širokou kulturní a stromymilovnou veøejnost. Publikaci, její�
náklad odkoupil Krajský úøad Karlovarského kraje, lze zdarma poøídit na adrese: Odbor �ivotního prostøedí
Krajského úøadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary, informaci o distribuci po-
skytne pan Martin Chochel (martin.chochel@kr-karlovarsky.cz). Pro vá�né zájemce bude publikace
v omezeném mno�ství k dispozici na sekretariátu ÈBS.

Jiøí  H a d i n e c
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