
199

Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec, 30: 199–201, 2013
ISBN 978-80-87266-13-7

PERSONALIA

K osmdesátinám Ing. Mgr. Jana Burdy

Je mi potěšením, že mohu  na stránkách tohoto pří-
rodovědného sborníku dodatečně poblahopřát svému 
příteli Janu Burdovi, botanikovi a ochránci přírody, ale 
především dobrému člověku, k jeho osmdesátinám. 
Vzpomínám na chvíle, které jsme před dvaceti lety 
společně prožili v Jizerských horách, kdy jsme oba 
pracovali na Správě CHKO Jizerské hory a Honza mě 
s Jizerkami vlastně blíže seznamoval, na pravidelná 
středeční setkání v tělocvičně při „volejbálku“ nebo 
na tvůrčí práci na knize Příroda Frýdlantska, kterou 
jsme společně s dalšími kolegy napsali. Ale nejdříve 
se sluší uvést věcné informace o jubilantovi.

Jan Burda se narodil dne 18.1.1932 v Polné u Jih-
lavy, své dětství strávil na Českomoravské vrchovině 
v Rantířově u Jihlavy a Německém Brodě (nynější 
Havlíčkův Brod). Po válce se s rodiči přestěhoval do 
Ústí nad Labem, kde v roce 1950 úspěšně odmaturoval 
na reálném gymnáziu. Téhož roku rodina přesídlila do 

Brna, kde Jan dva roky pracoval jako jeřábník v těžkém průmyslu (Královopolská strojírna), 
potom následovala dvouletá vojenská služba. V letech 1954–1959 absolvoval v Lednici na 
Moravě zahradnický obor Vysoké školy zemědělské v Brně. V roce 1959 se oženil s Ing. 
Evou Hršelovou, s níž se přestěhoval do Hradce Králové. V letech 1959–1962 pracoval ve 
šlechtitelské stanici v Dobřenicích, v květinářském úseku, v letech 1963–1964 jako vedoucí 
úseku veřejné zeleně v Hradci Králové.

V roce 1965 Jan Burda uspěl v konkurzu na místo odborného zástupce ředitele v Severo-
české botanické zahradě a s rodinou se přestěhoval do Liberce. Tím započalo jeho již téměř 
padesátileté působení v severních Čechách. V botanické zahradě se mj. věnoval společně 
s manželkou Evou výsevu orchidejí podle vlastní metodiky. V listopadu 1970, v době normali-
zace, ale přišel nucený odchod z botanické zahrady z důvodu nesouhlasu s okupací sovětskými 
vojsky. V roce 1971 Jan Burda nastoupil na Správu CHKO Jizerské hory jako krajinář. Kromě 
úřednické práce, tj. psaní stanovisek k zásahům do přírody a krajiny Jizerských hor, prováděl 
botanické průzkumy jizerskohorských rezervací, některé společně s RNDr. Margitou Abtovou. 
Je spoluzakladatelem oddílu strážního dorostu CHKO Jizerské hory – Mladí ochránci Jizer-
ských hor, věnoval se i dobrovolným strážcům CHKO a pořádal pro ně exkurze do chráněných 
území. S tím souvisely časté přednášky o ochraně přírody a ekologii pro odbornou i laickou 
veřejnost a ve školách. 

V roce 1983 odešel ze Správy CHKO Jizerské hory a pracoval jako zahradní inženýr na 
zámku Krásný Dvůr u Podbořan. Zde vytvořil stálou výstavu historických zahrad a vedl roz-
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sáhlou rekonstrukci zcela zdevastovaného téměř stohektarového zámeckého parku. Při této 
práci mu pomáhalo nespočet nadšených dobrovolníků z Loun, Prunéřova, Podbořan a zejména 
z Liberce. Členové Mladých ochránců přírody zde pracovali o prázdninách v letech 1983–1984. 
Pevné přátelství, navázané před lety, trvá do dnešních dnů. Tehdy děti, dnes otcové a matky, 
se v mnoha případech stali téměř členy rodiny Jana Burdy. Pravidelně se scházejí, pomáhají 
si a tráví společně část dovolené na toulkách na kole i pěšky po Čechách i v zahraničí. 

Od května 1985 do konce roku 1991 pracoval na ředitelství povodí Ohře v Chomutově 
jako podnikový ekolog. V té době zahájil inventarizaci veškeré zeleně podél vodních toků 
v celém povodí řeky Ohře a provedl záchrannou dendrologickou inventarizaci zámeckého 
parku v Jezeří a na plánovaném odkališti elektrárny v Prunéřově. Zasloužil se o přestěhování 
stoletého sekvojovce z Albrechtic u Jezeří do Nového Mostu. V Nechranicích zřídil a meto-
dicky vedl školky dřevin vhodných k výsadbám břehových porostů. 

V roce 1993 se již jako důchodce vrátil na Správu CHKO Jizerské hory, kde dva roky 
působil jako botanik. Podílel se na vyhlášení nových chráněných území (Klečoviště na Smr-
ku, Vápenný vrch), provedl geobotanické průzkumy masivu Smrku, severních svahů hor aj. 
Následně se zapojil také do mapování biotopů pro vymezování soustavy Natura 2000, kdy 
zpracoval rozsáhlá území v severní části Jizerských hor a na Frýdlantsku. Podílel se rovněž 
na návrhu vyhlášení některých chráněných území ve Frýdlantském výběžku (Křížový vrch, 
Meandry Smědé). Od roku 1997 vede fenologickou stanici lesních rostlin ve Větrově, která 
spadá pod Hydrometeorologický ústav v Ústí nad Labem. 

V roce 1991 se rozvedl s Ing. Evou Burdovou, se kterou má tři dcery, a o dva roky později 
se oženil s Mgr. Zdenkou Mayerovou, která z prvního manželství přivedla do rodiny dceru 
a syna. V současné době je dědečkem třinácti vnoučat a tří pravnoučat. Od roku 1992 žije se 
ženou Zdenkou v domku s rozlehlou zahradou ve Větrově u Frýdlantu v Čechách.

Jan Burda je především terénním botanikem, který výsledky svých průzkumů shrnul 
většinou do nepublikovaných rukopisů, uložených převážně v knihovnách Správy CHKO 
Jizerské hory a přírodovědného oddělení Severočeského muzea. Přesto je autorem některých 
významnějších odborných prací, jejichž výběr je uveden níže společně s některými nepubliko-
vanými zprávami. Zatím poslední populárně naučnou knihou, na které se podílel, je Příroda 
Frýdlantska (2010). Pravidelně přispívá také do různých časopisů, např. Krkonoše – Jizerské 
hory, Frýdlantský kulturní zpravodaj, Turistika v horách aj. 

V medailonku k osmdesátým narozeninám Jana Burdy nelze opomenout jeho vztah ke 
sportu. Je totiž vášnivým a stále aktivním všestranným sportovcem. Do své osmdesátky 
dojížděl každý týden z Větrova do Liberce zahrát si volejbal s mnohem mladšími spoluhráči 
i soupeři, na frýdlantské kurty chodil pravidelně na tenis. Stále jezdí dlouhé trasy na kole, 
v zimě na běžkách, patří k nejstarším účastníkům Jizerské padesátky, do jejího startovního 
pole se postavil i v osmdesáti letech. Pravidelně se zúčastňuje také letních (triatlon) i zimních 
(běh na lyžích) přeborů ochrany přírody. Zkrátka – obdivuhodná vitalita a fyzická i psychická 
pohoda. 

Nakonec bych rád připojil i osobní poděkování za téměř čtvrtstoletí trvající přátelství i za 
vše, čím mě Honza lidsky i profesně obohatil. 

Takže dík a přání pevného zdraví!

Pavel Vonička
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