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Gratulace k 75. narozeninám profesora Pavla Štyse

Prof. Pavel Štys 75 years old

V letošním roce oslavil své 75. narozeniny profesor Pavel 
Štys, jedna z největších postav české entomologie po 2. svě-
tové válce, dlouholetý vysokoškolský pedagog a světově 
uznávaný specialista ve studiu ploštic i dalších oborů ento-
mologie a evoluční biologie. Pavel Štys se narodil 8. prosince 
1933 v Praze. V roce 1957 ukončil svá studia na tehdejší 
Biologické fakultě Univerzity Karlovy a od té doby pracoval 
jako pedagog a vědecký pracovník na Katedře zoologie této 
(dnes Přírodovědecké) fakulty UK, kde jako emeritní profe-
sor působí dodnes. Během své dlouhé a plodné pedagogické 
a vědecké kariéry prof. Štys významně ovlivnil hned několik 
generací našich entomologů, vystřídal řadu funkcí na Katedře 
zoologie a v rámci Akademie věd, byl členem redakčních rad 
našich významných časopisů (zejména Acta Entomologica 

Bohemoslovaca a posléze European Journal of Entomology), hlasujícím členem Mezinárod-
ní komise pro zoologickou nomenklaturu a zejména autorem více než dvou set původních 
vědeckých prací (namátkou jmenujme dosud platnou fylogenetickou vyšší klasifikaci ploštic 
publikovanou spolu s prof. I. Kerzhnerem v roce 1975). Úplný výčet celoživotních aktivit 
a vědeckých úspěchů prof. Štyse by zabral ještě mnoho stran a my upřimně doufáme, že tento 
výčet se ještě v dalších letech rozšíří. Jako jedno ze zasloužených ocenění celoživotního díla 
prof. Štyse jej Valné shromáždění ČSE 8. února 2008 jednohlasně zvolilo čestným členem 
Společnosti. Entomologické oddělení Národního muzea pak jako svůj příspěvek k oslavám 
tohoto jubilea připravilo v roce 2008 zvláštní svazek Acta Entomologica Musei Nationalis 
Pragae s 37 vědeckými příspěvky od autorů několika generací z pěti kontinentů. Česká spo-
lečnost entomologická se tímto připojuje ke gratulantům a přeje Pavlu Štysovi mnoho zdraví, 
štěstí a úspěchů do dalších plodných let a dokončení mnoha objevných příspěvků k taxonomii 
a morfologii ploštic, které netrpělivě očekáváme.

Prof. Pavel Štys, one of the most prominent Czech entomologists in the post-war era, an 
accomplished professor and world-renowned specialist on heteropterans and in other fields 
of entomology and evolutionary biology, celebrated his 75th birthday this year. He was born 
on 8 December 1933 in Praha. In 1957 he graduated from the Biological Faculty of Char-
les University and has been working at the Department of Zoology of the faculty (now the 
Faculty of Science) since then. Currently appointed as Professor Emeritus at the department, 
Prof. Štys has formed several generations of Czech entomologists and served a number of 
administrative posts at the department as well as in the Czech Academy of Sciences during his 
long and illustrious career. He was also a member of editorial boards of several major Czech 
scientific journals (in particular of Acta Entomologica Bohemoslovaca and then European 


