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V Ý R O Č Í  –  A N N I V E R S A R I E S  

PROF. RNDR. JIŘÍ VÁŇA, DRSC. (11. 1. 1940) 

Jiřì Váňa se narodil v Praze. Jeńtě před zahájenìm ńkolnì docházky se jeho rodiče přestěhovali do 

Chomutova, kde také absolvoval základnì ńkolu a středońkolské vzdělánì zakončené maturitou 

v roce 1957. Po maturitě byl přijat na Biologickou fakultu UK v Praze (nynì PřF UK), kde se 

zpočátku rozhodoval mezi entomologiì a bryologiì, aņ posléze zakotvil na Katedře botaniky, kde 

působì dodnes. Jeho botanické počátky byly ovlivněny prof. Jindrou a pak zejména znalcem 

Chomutovska, učitelem Josefem Lorberem, který ho sice přìmo neučil, ale během četných 

botanických vycházek formoval zájem mladého studenta o botaniku. Postupem času začal 

převaņovat zájem o mechorosty a během prvnìho ročnìku se Jiřì Váňa rozhodl pro Katedru 

botaniky. Ve své diplomové práci zpracoval pod vedenìm prof. Fotta společenstva kruńnohorských 

rańelinińť. Zájem o tento biotop mu zůstal, i kdyņ se časem začal zabývat předevńìm játrovkami. 

Po obhajobě diplomové práce v roce 1962 zìskal mìsto asistenta na Katedře botaniky. Po návratu 

z vojny a přestěhovánì do Prahy (1964) zìskal na téņe katedře mìsto odborného asistenta (1965), a 

tìm bylo odstartováno jeho dlouhodobé působenì na praņské „přìrodovědě―. Kandidátskou 

disertačnì práci, taxonomické zpracovánì evropských zástupců čeledi Jungermanniaceae 

(podčeledi Jungermannioideae), začal zpracovávat v roce 1965 pod vedenìm prof. 

Z. Černohorského. Během dalńì práce se původnì studie evropských zástupců čeledi rozrostla na 

holarktickou a posléze i na celosvětovou úroveň a rozńìřila se i na dalńì čeledi játrovek, hlavně 

Scapaniaceae, Anastrophyllaceae, Adelanthaceae, Gymnomitriaceae, Cephaloziaceae a 

Cephaloziellaceae. Postupně se tak Jiřì Váňa vypracoval v jednoho z přednìch světových 

hepatikologů.  

Pokračujeme-li v biografických údajìch, tak musìme zmìnit obhajobu kandidátské disertačnì 

práce v roce 1972, zìskánì titulu doktora přìrodnìch věd ve stejném roce a následně pak habilitaci 

v roce 1977. V roce 1986 Jiřì Váňa zìskal titul DrSc. a o rok později byl jmenován profesorem. 

V letech 1986 aņ 1990 vedl Katedru botaniky na Přìrodovědecké fakultě UK. Zájem prof. Váni 

o hepatikologii a rańelinińtnì biotopy se v průběhu času rozńìřil o studium ohroņenosti mechorostů 

a s tìm souvisejìcì tvorbu červených seznamů. Obrovský zájem o bryologii se odráņì i v jeho 

minulých i současných členstvìch v mnoha prestiņnìch vědeckých společnostech, mj. IUCN – The 

World Conservation Union (Species Survival Commission), European Committee for Conservation 

of Bryophytes (v současné době je jeho mìstopředsedou), International Association of Bryologists 

(druhý viceprezident), International Association for Plant Taxonomy American Bryological and 

Lichenological Society, British Bryological Society (od r. 2006 je čestným členem), Finnish 

Bryological Society (od r. 2008 je dopisujìcìm členem). Prof. Váňa je členem redakčnìch rad 

několika vědeckých časopisů, jmenovat můņeme např. Silva Gabreta či Sbornìk Západočeského 

muzea v Plzni – Přìroda. 

Neméně významné je velké mnoņstvì pedagogické práce, kterou prof. Váňa vykonal – zejména 

vedenì přednáńek na katedře botaniky PřF UK a katedře biologie PedF ZčU, exkursì, diplomantů, 

doktorandů, členstvì ve zkuńebnìch komisìch a vědeckých radách –  nenì moņné v tomto krátkém 

přìspěvku vńechny vyjmenovat. Nemůņeme opominout ani organizovánì a předsednictvì četných 

domácìch i zahraničnìch konferencì a workshopů, jejichņ seznam by spolehlivě zaplnil zbylé mìsto 

pro tento přìspěvek. Zkuńenosti a vědecké poznatky čerpal také během četných studijnìch pobytů a 

exkurzì v zahraničì a o své znalosti se dělil během přednáńenì na mnohých konferencìch.  

Publikačnì činnost profesora Váni přesahuje 400 titulů a stále přibývajì nové práce. Při jeho 

přìslovečné pracovistosti a pečlivosti aņ puntičkářstvì se seznam pracì jistě rozńìřì jeńtě o mnoho 

zajìmavých článků.  
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Za sebe mohu řìci (EM), ņe jsem ráda, ņe jsem mohla být Vańì studentkou, naučil jste mne a učìte 

stále velmi mnoho, jste vņdy ochotný najìt si i ve svém jistě velmi nabitém programu čas na 

společné rozhovory a konstruktivnì kritiku. Dìky Vám se stala bryologie celoņivotnì výzvou a 

zálibou pro mnoho vańich studentů.  
 

Na závěr chceme za celou za celou Bryologicko-lichenologickou sekci jubilantovi popřát vńechno 

nejlepńì do dalńì práce, které je jistě stále dostatek: Pane profesore, přijměte od nás přánì vńeho 

nejlepńìho, hodně zdravì a sil do dalńì vědecké práce, ale i spoustu rodinných radostì a pohody. 

 

D. Svoboda a E. Mikuláńková 

 

 

 

 

R E C E N Z E  –  R E V I E W  

Ochyra R., Lewis Smith R. I. & Bednarek-Ochyra H. (2008): The Illustrated Moss Flora of 

Antarctica. – Cambridge University Press. [xvii + 685 pp., ISBN 978-0-521-81402-7] 

 

Náklad neuveden, cena 125 £, recenzovaný výtisk je v knihovně autora recenze. 

 

Dlouho připravovaná a velmi podrobně zpracovávaná publikace spatřila konečně světlo světa a 

skutečně stojì za to! Takto detailně pojatých, informacemi nabitých a zcela vyčerpávajìcìch flor je 

skutečně poskrovnu. A tak objemných bryoflór (22 × 28 × 3,5 cm, přitom nikde nenajdeme 

prázdné prostory mezi tiskem, obvyklé v řadě pracì „nahánějìcìch― stránkový rozsah) jeńtě méně! 

Vlastnìmu textu předcházì seznam nových kombinacì (pro nás bude aktuálnì platné zveřejněnì 

podtřìdy Splachnidae), synonym, nově stanovených epitypů, lektotypů a neotypů (dohromady celé 

čtyři strany jmen!). Úvod knihy je věnován obecné (geomorfologické, klimatické, biogeografické) 

charakteristice Antarktidy. Zcela vyčerpávajìcì historie výzkumu mechů Antarktidy (čìtajìcì téměř 

200 let) je náplnì následujìcì kapitoly. Nejde vńak pouze o historický výčet, ale i o kritické 

zhodnocenì vńech dostupných nashromáņděných dokladů. Následujì kapitoly o ekologii 

terestrických mechorostů v Antarktidě, diverzitě a fytogeografii antarktických mechů, které 

doplňuje 42 barevných fotografiì biotopů a některých druhů. Jakousi metodologickou kapitolou je 

pátá (poslednì z obecných) kapitol. Ve speciálnì části (vìce neņ 500 stran) jsou probrány vńechny 

dosud známé druhy mechů, které patřì k 111 druhům a dvěma varietám, 55 rodům, 17 čeledìm a 

10 řádům. Kromě určovacìch klìčů na vńech úrovnìch sestavených aņ na jednu výjimku na bázi 

charakteristik gametofytů (a i u té výjimky jsou doplňujìcì charakteristiky na gametofytu), 

podrobných popisů a vynikajìcìch celostránkových pérovek, jejichņ autorkou je H. Bednarek-

Ochyra (oceněná v roce 2009 hlavně za tuto publikaci cenou Jill Smythies Award for Botanical 

Illustration, kterou uděluje The Linnean Society of London), obsahuje kaņdý popis podrobnou 

synonymiku (ve vztahu k Antarktidě, vņdy doloņenou ověřenou studiì typové poloņky!), diskusì, 

kapitolami o rozmnoņovánì (v Antarktidě), ekologii, celosvětovém areálu a rozńìřenìm v rámci 

Antarktidy (s bodovými mapkami) a obsáhlým přehledem vybraných nebo vńech studovaných 

dokladů. Terminologický slovnìček, obsáhlý (lze oprávněně řìci vyčerpávajìcì) přehled literatury a 

rejstřìk latinských jmen mechorostů uzavìrajì toto dìlo. 

Nejpočetnějńìmi čeleděmi mechů Antarktidy jsou Grimmiaceae (23 druhů), Pottiaceae (16 

druhů), Bryaceae (14 druhů) a Dicranaceae (10 druhů). Vzhledem k nepatrnému zastoupenì 

bokoplodých mechů v oblasti nenì podstatné odlińnosti od nás, i u nás patřì zmìněné čeledi 

k druhově nejbohatńìm. Schistidium (13 druhů) je na druhy nejpočetnějńìm rodem v Antarktidě, 

Bryum (8 druhů) je aņ na druhém mìstě. Nenì bez zajìmavosti, ņe 52 druhů uváděných dosud 

z Antarktidy bylo chybně určeno, z nich větńina patřì mezi tři z výńe uvedených čtyř 

nejpočetnějńìch čeledì. 


