
32 Bryonora, Praha, 24 (1999)

Nové e-mailové adresy
Bayerová Štěpánka -  bayerova@ibot.cas.cz 
Franklová Hana -  franklova@ibot.cas.cz 
Kovářík Eubomír -  kovacik@fiis.uniba.sk 
Nováková Markéta -  marketa.novakova@tix.bf.jcu.cz 
Orthová Viera -  botuorth@savba.sk
Plášek Vítězslav -  další adresa pro elektronickou poštu: plasek@abik.osu.cz 
Pohlová Renata -  pohlova@nature.cz (omlouváme se za chybu v adresáři -  Bryonora 23) 
Wagner Bohdan -  spgs.ltm@iol.cz 
Zmrhalová Magda -  ovmsumperk@iol.cz

V Ý R O Č Í

JIŘÍ VÁŇA (* 11.1. 1940, Praha)

Datum uvedené v  závorce za jménem jubilanta je  neklamným znamením oprávněnosti výskytu 
(prosím za prominutí použití tohoto botanického výrazu) v rubrice výročí. Troufám si tvrdit, že 
jméno Prof. RNDr. Jiřího Váni, DrSc. je  známo nejen všem členům bryologicko-lichenologické 
sekce (patří samozřejmě k zakládajícím členům sekce), ale i drtivé většiny bryologické diaspory ve 
světovém měřítku. To ostatně dokládá i obsáhlý výčet členství ve vědeckých společnostech (člen 
výboru European Committee for Conservation of Bryophytes, International Association of 
Bryologists, International Association for Plant Taxonomy -  Committee for Bryophyta, American 
Bryological and Lichenological Society, British Bryological Society, Česká botanická společnost) 
i redakčních radách botanických periodik (Preslia, The Bryological Times, Groupe de travail polu
la cartographie des bryophytes en Europe). Profesor Váňa se věnuje taxonomii a fytogeografii 
játrovek, patří k  předním celosvětově uznávaným specialistům v rámci čeledí Cephaloziaceae, 
Gymnomitriaceae, Jungermanniaceae a Lophoziaceae, zabývá se však i problematikou ohrožených 
mechorostů v  evropském měřítku, fytocenologií rašelinišť a pramenišť i taxonomií a fytogeografii 
mechů, je  žádaným specialistou na vedení determinačních kurzů, přednášek na nejrůznějších 
prestižních konferencích (na organizaci řady konferencí se též podílel). Širokou škálu záběru 
v oboru bryologie i vysokou intenzitu bádání ostatně nejvýstižněji ilustruje jubilantův 
bibliografický přehled, který v současné době dosahuje již  bezmála tři stovky publikací. Jiří Váňa 
zůstal věren po studiích na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy svojí „Alma mater“, dnes 
jako profesor přednáší na katedře botaniky různé aspekty bryologie, botanickou nomenklaturu, 
systém a  fylogenezi bezcévných rostlin, vede semináře, terénní exkurze i černé diplomové, 
aspirantské a doktorandské práce. V neposlední řadě je  i řešitelem velkého množství grantových 
projektů.

Závěrem upřímné přání dobrého zdraví, mnoha dalších úspěchů na poli btyologickém 
i osobním. Vivat professor!
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