
PERSONALIA – RNDr. Zdeněk Soldán, CSc. (*1957) 

Ač je to k nevíře, 18. dubna 
2017 oslavil šedesátiny Zde-
něk Soldán, dlouholetý pra-
covník Katedry botaniky Pří-
rodovědecké fakulty Univerzi-
ty Karlovy. Pražský rodák již 
od svých gymnaziálních 
studií tíhnul k biologii – ostat-
ně jeho bratr Tomáš je ento-
molog – a při studiu na praž-
ské Přírodovědě si jako téma 
diplomové práce vybral varia-
bilitu evropských zástupců 
rodu Eurhynchium. Po absol-
vování fakulty v roce 1981 je 
od roku 1982 dosud na své 
alma mater zaměstnán.

Zdeněk Soldán je v první 
řadě pedagog – jeho zápal pro 
výuku doprovázený pověst-
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ným suchým humorem znají generace studentů jak z praktik či kurzů, tak 
i exkurzí do mnoha koutů doma i v zahraničí, kterých je Zdeněk 
dlouholetým a obětavým vedoucím. I ve chvílích největšího vedra, píchlého 
kola autobusu či při jiných příhodách na Ukrajině či v rozpáleném 
Balkánu Zdeněk vždy svým přístupem drží optimismus, zvedne 
účastníkům náladu či jinak pomůže jak kolegům, tak studentům. 

S jeho primárními zájmy – floristikou, studiem rozšíření mechů – jsou 
spojeny i jeho vědecké práce, které zahrnují studie biodiverzity u nás, ale 
například i v italských Alpách a francouzských Pyrenejích s R. Schuma-
ckerem, výzkumy pro Červené seznamy, spoluautorství kapitoly o mecho-
rostech Červené knihy či v poslední době v rámci projektu TAČR přípravu 
podkladů pro zařazení vybraných mechorostů a lišejníků mezi chráněné 
druhy. Publikoval i několik taxonomických a ekologických prací.

Nesmíme zapomenout na jeho editorskou a kurátorskou práci – od ro-
ku 1995 je v redakční radě Živy, osm let dělal tajemníka Bryologicko-liche-
nologické sekci ČBS, patnáct let spolu s Jiřím Liškou vedl toto periodikum 
– Bryonoru jako hlavní editor, přes deset let pracoval jako člen redakční 
rady Zpráv ČBS. Zároveň je kurátorem bryologických sbírek herbáře PRC, 
kterému se zejména v posledních době intenzivně věnuje. 

Zdeňku, za sebe, za redakční radu i za naše bryology a lichenology přeji 
do dalších let splnění cílů a hodně zdraví a pohody!

       David Svoboda  
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