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MIROSLAV JARKOVSKÝ (* 12.5.1916 Běleif n. Orlicí)

Chemik, od r.1962 odborný asistent Pedagogické fakulty v Hrad
ci Králové (do r.1971 ved. katedry chemie). V lichenologii byl 
ovlivněn K.Kavinou a Z .Černohorským, zajímá Be o chemismus lišej
níků, strukturu a význam 1išejníkovývh látek a jejich identifika
ci (rigoros! práce a samostatná shrnující publikace). Rovněž se 
zabývá bioindikací (Jizerské hory, aglomerace Hradec 
Králové-Pardubice).

GUNTHER BECK-MANAGETTA (+ 23.6.1931 Praha)

Profesor botaniky ve Vídni, narozen 25.8.1856 v Bratislavě, od 
r. 1899 do 1921 na německé universitě v Praze. V lichenologii Be 
věnoval zejména floristice, rozsáhlý herbář nižších i vyšších 
rostlin je uložen v PRC; 1ichenologické sběry pocházejí zejména 
z Rakouska, Bosny a Hercegoviny. V období 1894-1898 se podílel na 
exBikátu Kryptogamae exsiccatae vydávaném A .Zahlbrucknerem ve 
Vídni.

JAN. .SVATOPLUK, .RBfiSL <* 4.9.1791 Praha)
Lékař, profesor přírodopisu na Karlově universitě, národní bu

ditel. V díle Všeobecný rostlinopis (1846) položil základy české
ho jmenosloví rostlin. Rovněž u některých lišejníků vytvořil čes
ká jména rodová i druhová (např. dutohlávka, terčovka, pukléřka, 
hávnatka, provazovka aj.); mnohá slovenská jména lišejníků mají 
zřetelný vztah k jménům Preslovým.

TADEÁŠ HAENKE (* 5.12.1761 Chřibská)

Cestovatel a botanik, asistent na pražské a vídeňské universi
tě. V r.1791 publikoval floristický příspěvek týkající se Sněžky, 
který je první botanickou prací z území Českých zemí zahrnující 
i lišejníky. Od r.1789 se účastnil španělské královské výpravy po 
Severní a Jižní Americe (objevil např. Viktorii královskou). Vel
mi cenný herbář (15 000 položek asi 4 000 druhů) je uložen v PRM. 
Záhadně zemřel ve španělském vězení v Bolívii (nejisté datum 
4.11.1816).

VOJTĚCH VLACH (+ 7.12.1961 Brno)

Učitel se zájmem o bryologii, působící ve východních Čechách, 
na Slovensku a na Moravě, později také pracovník ochrany přírody. 
Narodil se v Kutné Hoře 31.3.1886. Ještě za dob svého učitelováni 
dojížděl do kurzů dr. K.Kaviny do Prahy, kde Be zřejmě značně 
prohloubil jeho zájem o botaniku. Mimo mechorosty, které sbíral 
především na Kolínsku a Kutnohorsku, Be také zajímal o řasy, 
houby, cévnaté rostliny, ale i o zoologii.

CARL WILHELM von NfiGELI (+ 10.5.1891 München)

Profesor botaniky a ředitel botanické zahrady ve Freiburgu. 
Curychu a Mnichově, konzervátor Staatesammlungen München. Narozen 
26.3.1817 v Kilchber-gru poblíž Curychu. Systematik v oboru
algologie a 1ichenologie, popsal rod HeFpia.


