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i pedagogická činnost. Přednáší 5 odborných kurzů, vede bakalářské a diplomové
práce. V roce 2014 se habilitoval na Technické univerzitě ve Zvoleni. R. Šoltés je
autorem 12 prací v impaktovaných časopisech a 92 dalších časopiseckých prací.
I během svého regionálního působení úzce spolupracoval s bryology po celém
světě a troufám si tvrdit, že je proto nejznámějším žijícím slovenským bryologem
ve světě. Je členem Evropské komise pro ochranu mechorostů, zasloužilým členem Slovenské botanické společnosti a členem Pracovní skupiny pro ekosystémové služby při Ministerstvu životního prostředí SR. Rád bych touto cestou
popřál Rudovi pevné zdraví a hodně sil, které mu umožní i při náročném
pedagogickém úvazku dále zkoumat fascinující svět glaciálních reliktů. Rovněž
mu přeji, ať se mu podaří dokončit a vydat připravovanou monografii o glaciálních
reliktech Slovenska, kterou připravuje spolu s D. Dítětem a dalšími kolegy.
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Michal Hájek

René Schumacker (28. 11. 1937 – 10. 2. 2015)
Významný belgický bryolog, profesor na Université de Liège. Byl vynikajícím
znalcem mechorostů nejen Belgie, ale i jihozápadní Evropy (hlavně Itálie, Francie
a Azorského souostroví), těmto mechorostům věnoval řadu publikací (např.
A checklist of the bryophytes of Corsica). Dlouhodobě působil rovněž jako ředitel
výzkumné stanice zmíněné univerzity umístěné v krásném prostředí ardenských
lesů a rašelinišť – Station scientifique des Hautes-Fagnes (Mont Rigi); tato stanice
se pod jeho vedením stala komfortně vybaveným, převážně bryologicky
zaměřeným pracovištěm a místem setkání a pracovní spolupráce bryologů z mnoha zemí Evropy. V 80. letech minulého století založil pracovní skupinu „Working
group for mapping of bryophytes in Europe“ („Groupe de travail pour la cartographie bryologique de l´Europe“); bohužel původní myšlenku závěrečného výstupu z této pracovní skupiny (atlas rozšíření mechorostů v Evropě) se nepodařilo
dokončit. Po založení European Committee for Conservation of Bryophytes
působil po dvě období ve výboru této pracovní skupiny. V podvědomí většiny
nejen evropských bryologů bude navždy zapsán díky publikaci Schumacker R.
& Váňa J.: Identification keys to the liverworts and hornworts of Europe and
Macaronesia (distribution and status), vydané ve dvou vydáních (2000, 2005).
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