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ANTONÍN VĚZDA (*25.11.1920 Brno)
Drta 25.novembra 1990 sa do21va sedemdesiatky popredná osobnost" 

světověj lichenolögie RNDr.ing. A. Vézda, CSc. (viz Preslia 52: 
365-371, 1980). Významné vyroCie Čestného Clena British Lichen 
Society a Societa Lichenologica Italiana bude mať v zahraničí 
iste patřičný ohlas. U nas vďaka změnám politicKych pomerov sa 
jubilant po vySe tridsiatich rokoch do2il písomného ospravedlne- 
nia za nüteny odchod z lesnickéj fakulty VŠZ. Este Sťastie , Ze 
neba2i po poctách... Samotného Tondu (tak ho nazyvajü pratelia 
a známi) vyroCie urCite zaskočilo; nachádza ho toti2 v stave ta
kej psychickej a fyzickej aktivity, akU mu závidí nejeden z nás 
mladších. Zastihuje ho v intenzívnej odbornej a zberatelskej čin
nosti, při plánovaní nových ciest, dokončovaní početných publiká- 
cii, vydávaní dnes u2 světoznámého diela ’’Lichenes selecti 
exsiccati”, o pracach s obíúbenymi cibuíovinami nehovoriac. Hoci 
takéto příležitosti velmi neobíubuje, iste sa při príle2itosti 
svojho významného vyroCia vsak obzrie aj spát. Uvidí okrem iného 
za sebou vySe dvojstovky odborných publikácií (medzi nimi aj tak 
významné ako ’’BestimmungschlUssel europäischer Flechten, Ergän
zungsheft I,II”, desiatky novopopísanych druhov, herbář s vari 
Sesťdesiattisícmi polo2kami liSajníkov, Ci ’’astronomicky” rozsah 
svojho exsikátu (na konci mája t.r. 2475!). My Co Tondu trochu 
bliZSie poznáme, vieme, 2e desiatky rokov pracoval doma, v pod- 
mienkach velmi vzdialenych od optimálnych, bez akejkoívek tech- 
nickej pomoci, 2e väCSinu svojich početných exkurzil do zahra- 
ničia si financoval sám. 0 to viac obdivujeme jeho výsledky, lebo 
vieme, 2e ich okrem pozorovacieho a zberateíského talentu dosia- 
hol iba zásluhou U2asnej pracovitosti i sUstredeniu. Veríme, 2e 
ho chyreCny pracovny elán neopustí ani v budUcich rokoch a Želáme 
mu do nich Co najviac zdravia. Mnoga ljeta!
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ZDENĚK ČERNOHORSKÝ (»27.12.1910 Chroustovice)
Dne 27. prosince se do2ívá osmdesátin univ.prof.RNDr. Zdenék 

Černohorsky, DrSc., významná postava nejen naSí lichenologie, ale 
dalo by se hici přímo ’’otec” naSí botanické obce a pro mnohé sve 
2áky přísný a zároveň i laskavý uCitel. Pres nelehkou 2ivotní 
dráhu věnoval Z.Černohorsky vétSinu svého času a Úsilí nejen Ši
rokému zábéru práce védecke, ale rovn62 i pedagogické a zejména 
aktivitě organizační. V prve radé je třeba zmínit vykonanou práci 
ve funkci předsedy naSí společnosti (1965-1976) a Clena redakční 
rady Časopisu Preslia (ved. redaktor). Folia geobotanica et 
phytotaxonomica a Vesmír. Dráhu lichenologa nastoupil velmi záhy, 
publikovat začal ji2 béhem studil. významnou prací byla jiZ jeho 
fytocenologicky zamérená diplomová práce o lišejníkových spole
čenstvech pra2skych diabasU. ÚCast v cs. expedici na Island zájem 
Z .Černohorského o lichenologii prohloubila a obrátila jeho pozoi—  
nost na studium r. Cladorxia a především Žlutých zástupca r. Rhi- 
zocarpon. Z .Černohorsky dále zavedl a propagoval nove přístupy 
v determinaci lišejníku (fluorescence v UV svetle a mikrochemicke 
rekrystalizační metody). Velmi významnou zásluhou bylo vytvoření 
autorského kolektivu Klíce k určování lišejníku ČSR; je jen třeba 
litovat, Ze dokončen a publikován byl pouze 1. díl (lupenité 
a keriCkovité lišejníky). výrazné povahové vlastnosti a přístup 
k práci i k lidem - to vSe tvoři osobnost ’’staré Školy”, na né2 
je dnešní uspéchaná doba jiZ značné skoupá. 0 to více přejeme na
šemu panu profesorovi s láskou pevné zdraví!
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