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Letos 9. března uplynulo 40 let od úmrtí vynikajícího čes-
kého entomologa Jana Bechyně. Tento specialista na man-
delinkovité brouky žil značnou část svého života v zahra-
ničí a v České republice byl pro svůj nelegální odchod 
z vlasti nezaslouženě opomíjen.

Jan Karel Bechyně se narodil 19. září 1920 v Přibyslavi, 
v kupecké rodině Jana a Marie Bechyňových (viz – Městské 
muzeum Přibyslav 2011). Bratr jeho otce, Stanislav 
Bechyně (1887–1973), byl významný architekt, známý 
především jako stavitel železobetonových konstrukcí 
a kamenných a betonových mostů.

V letech 1932–1940 studoval Jan Bechyně na gymnázi-
ích v Německém (dnes Havlíčkově) Brodě a Moravských 
Budějovicích. Od roku 1938 byl členem České společ-
nosti entomologické a v letech 1940–1948 pracoval jako 
vědecký smluvní asistent na Entomologickém oddělení 
Národního muzea v Praze, kde zpracovával sbírky brouků 
(Koleška 1979).

Za druhé světové války byl totálně nasazen do škrobá-
renského podniku Amylon v Ronově nad Sázavou, naštěstí 
však našel velkou oporu v řediteli škrobárny Vladimíru 
Malinském a mohl zároveň tajně pokračovat ve své muzejní 
práci (PhDr. J. Bechyně, os. sdělení). V roce 1945 nastou-
pil na Přírodovědeckou fakultu Karlovy univerzity a v roce 
1948 studium absolvoval prací „Příspěvek k poznání phyl-
logenese a zoogeografi e rodu Timarcha Latr.“  Mezi jeho 
učiteli byli i věhlasní čeští entomologové Jan Obenberger, 
Julius Komárek a Josef Mařan, parazitolog Otto Jírovec 
nebo botanik Silvestr Prát.

V roce 1946 se Jan Bechyně oženil s Bohumilou 
Špringlovou, jež mu byla do konce života nejbližší spolu-
pracovnicí a také ilustrátorkou jeho odborných textů. Žili 
v úředně přiděleném bytě spolu s kolegy, později význam-
nými zoology, Zdeňkem Boučkem, Janem Hanzákem 
a Oldřichem Šusterou. Takové prostředí bylo velmi inspi-
rativní a poskytovalo mnoho prostoru k bouřlivým debatám 
o nejrůznějších zoogeografi ckých a taxonomických problé-
mech (Seeno et. al. 1976).

Po ukončení studia dostal Jan Bechyně nabídku praco-
vat v zahraničí. Výjezd mu mělo usnadnit ofi ciální potvr-
zení podepsané profesorem J. Obenbergerem, v němž 
byly vyzdvihovány jeho mimořádné schopnosti (obr. 1). 
Manželé Bechyňovi nejprve odcestovali do Německa. Jan 
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získal místo vědeckého pracovníka v soukromém, avšak 
mezi entomology velmi ceněném, Muzeu Georga Freye 
v Tützingu nedaleko Mnichova. Zde pracoval do února roku 
1958. Toto období, vyznačující se především cestováním, 
označila Bohumila jako Janovo entomologické „Sturm und 
Drang“. Bechyně navštěvoval muzea v Bruselu, Londýně, 
Paříži a mnoha dalších městech a zúčastnil se řady kon-
ferencí, včetně mezinárodního entomologického kongresu, 
pořádaného v roce 1951 v Amsterdamu. V té době také 
podnikal s manželkou vědecké expedice do Afriky a na 
Novou Guineu (Seeno et al. 1976).

V roce 1959 se Bechyňovi odstěhovali do Salvadoru 
a o rok později do Brazílie, kde Jan našel uplatnění jako 
entomolog v Muzeu Emilia Goeldiho v Belému. Roku 1964 
se přesunuli do El Limón, předměstí Maracay ve Venezuele 
(PhDr. J. Bechyně, os. sdělení) a Jan se stal zaměstnancem 
Instituto de Zoología Agrícola de la Facultad de Agronomía 
en Maracay. Zde se mohl naplno věnovat nejen labora-
tornímu, ale i terénnímu studiu čeledi Chrysomelidae. 
V Maracay také v roce 1973 ve věku 53 let zemřel.

Během svého života se Jan Bechyně věnoval převážně 
palearktické, africké a neotropické fauně mandelinkovitých 
brouků. V Evropě, Americe, Africe a Austrálii publikoval 
téměř 200 vědeckých prací, obsahujících mj. popisy jedné 
čeledi, 15 tribů, osmi subtribů, 243 rodů, 3408 druhů a 564 
poddruhů čeledi Chrysomelidae. Bohumila pokračovala po 
manželově smrti v jeho práci a také připravila k vydání jeho 
poslední knihu „El Jeannealismo y la Evolución“, věnovanou 
Wegenerově teorii a evoluci entomofauny. Jejich entomolo-
gickou sbírku, obsahující především zástupce mandelinek 
neotropické oblasti, věnovala Instituto de Zoología Agrícola 
de la Facultad de Agronomía en Maracay (Savini 1997). 

Jan Bechyně patřil k nejvýraznějším českým entomolo-
gům, doceněn však byl mnohem více v zahraničí než doma, 
kde jeho práce znala jen úzká skupina specialistů. O jeho 
významu svědčí i skutečnost, že na jeho počest byla pojme-
nována řada nově popsaných taxonů brouků.  

PODĚKOVÁNÍ

Cennými informacemi a podklady z rodinného archívu 
přispěl synovec RNDr. Jana Bechyně, PhDr. Jan Bechyně 
z Přibyslavi, za což jsme mu velice zavázáni.
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Obr. 1. Doporučení Jana Bechyně psané profesorem Obenbergerem.
Fig. 1. Recommendation of Jan Bechyně written by Professor Obenberger.
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