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BRYONORA MÁ PADESÁT! 

Tak už je to tady. Tak jako nevěříme padesátce svých věčně mladých blízkých, nechce se věřit 

padesátce Bryonory. V přepočtu na ročníky je to dvacet pět let. Bryonora začínala jako informační 

zpravodaj určený pro české a slovenské bryology a lichenology v roce 1988. První čísla by tehdy 

nemohla vyjít bez velkého entusiasmu zakladatelů, zejména Zdeňka Soldána a Jirky Lišky. Bryonora 

tehdy informovala o aktuálním dění ve světě mechů a lišejníků, o setkáních, exkurzích a výročích, 

přinášela české překlady těžko dostupných určovacích klíčů a vytvářela pocit sounáležitosti. K tomu 

často dopomáhal i humor, který často ruku v ruce s entusiasmem chodí. Sám stará čísla Bryonory 

nepamatuji. V době, kdy jsem ji začal odebírat, se postupně měnila ve standardní odborný časopis, 

starý duch však přetrvával. Jako student a začátečník v oboru jsem jej oceňoval a byl pro mě důležitý. 

Mimo jiné proto, že v té době ještě odborná literatura nebyla na našich univerzitách tak lehce dostupná 

jako je teď. Postupně se však duch otců zakladatelů vytrácel a z Bryonory se stal klasický recenzovaný 

odborný časopis. Tento vývoj pokračoval i v době, kdy jsem náhle a bez přípravy editorství Bryonory 

převzal. Hned na začátku této mé role padlo v redakční radě rozhodnutí, že se budeme ucházet 

o zařazení na seznam recenzovaných, tj. v hodnocení vědy uznávaných, odborných periodik 

vydávaných v České republice. To je spojeno s důsledným recenzováním všech odborných příspěvků 

širokým spektrem recenzentů, nejen redakční radou. I když jsem v Bryonoře na tomto místě psal, že 

stále máme zájem o příspěvky ve starém, původním duchu, prakticky žádné nepřicházely. Nutno říct, 

že podobný vývoj prodělala řada odborných časopisů, hodně analogií můžeme vidět například 

u Bulletinu Slovenskej botanickej spoločnosti. Těžko říct nakolik se jedná o autogenní sukcesi, jíž si 

každý podobný časopis musí projít, nebo o sukcesi alogenní, vyvolanou vnějšími vlivy. Komunity se 

zvětšují, ale přitom atomizují na dílčí pracovní skupiny. Ubývá času a rozpoložení psát si jen tak pro 

radost. Rovněž ubývá možností publikovat regionální příspěvky a příspěvky v češtině nebo slovenštině 

a časopisy jako je Bryonora proto zažívají nárůst počtu čistě odborných rukopisů. Sám nedokážu být 

hnacím motorem Bryonory jako kdysi Jirka a Zdeněk, asi proto že nestojím ve středu naší komunity, 

spíše někde na okraji nebo v prostoru mezi obory. Je to ale na nás všech! Cítíme-li touhu vracet se ke 

kořenům, musíme sami brzdit vývoj, byť by se sám jevil nezvratným. Nevím ale, co vlastně současní 

čtenáři od Bryonory očekávají. Rádi uvítáme Vaše názory na toto téma. 

V ruce tedy máte 50. číslo Bryonory. Omlouváme se předplatitelům za opožděné vydání čísla. 

V době uzávěrky jsme měli k dispozici jediný rukopis a to nám přišlo pro padesáté výroční číslo 

škoda. Pokusili jsme se tedy popohnat některé rukopisy, které jsme v jubilejním čísle chtěli mít. 

Věříme, že se čekání vyplatilo. Je to možná i trochu nostalgický návrat k kořenům, v modernějším 

hávu. Můžete si tedy užívat nového originálního určovacího klíče kritického rodu Orthotrichum, 

zavzpomínat na dávná setkání naší sekce nebo nahlédnout do časů opravdu dávno minulých. Doufáme, 

že tyto příspěvky okořenily naše jubileum a možná dají i Bryonoře nový impuls. Tož na zdraví! 

Michal Hájek 

Starší čísla Bryonory k dispozici: 23, 27, 31–39, index 1–30, 42–49. Cena 50,- Kč/ks do čísla 47,  

100,- Kč/ks novější čísla. Zájemci pište na: david.svoboda@email.cz. 

[Available older issues of Bryonora: 23, 27, 31–39, index 1–30, 42–49. Price 4 euros/piece for 

sending abroad. Contact to: david.svoboda@email.cz.]  

 

 

 


