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Ornitologie v ČR do r. 1945 
mimo hlavní osobnosti

Czech ornithology before 
1945 

Ornitologie na území ČR nebyla samo-
zřejmě dílem pouze několika osobností. 
Vždyť z produkce ornitologických zpráv 
a prací do r. 1933 (5 050) publikova-
li v medailonech jmenovaní (Čapek, 
Frič, Hořice, Janda, Jirsík, Kněžourek, 
Musílek, Talský) celkem 730 titulů, tj. jen 
14,5 %. Pouhý počet publikací samozřej-
mě nedokládá význam pracovníka pro 
určitý obor; je nutné posuzovat i další 
stránky, zejména ovlivnění vývoje dané-
ho oboru novými pohledy, výchovou 
pracovníků, vytvořením organizační zá-
kladny pro další rozvoj, mezinárodním 
kontextem ap. Hlavní směr celé české 
ornitologie do II. svět. války spočíval při-
tom ve faunistice jednotlivých územních 
celků: proto i hodnocení významu jed-
notlivých pracovníků pro určité regiony 
(včetně bývalých zemí) bude rozdílné 
a bylo by vhodné zpracovat tyto regio-
nální pohledy zvlášť. Zde jsou zmíněny 
jen některé aspekty důležité z hlediska 
celkového pohledu na ornitologii v ČR.

Významným stupněm dokumentace 
bylo zakládání muzeí a vytváření veřej-
ných sbírkových fondů, uchovávajících 
doklady výskytu ptáků a vykupujících 
a zachovávajících sbírky soukromých 
sběratelů. V této souvislosti je patrně 
nedoceněná činnost profesora historie 
Faustina Ense (1782–1858), spoluzakla-
datele našeho nejstaršího, původně gym-
naziálního muzea v Opavě (1814) a asi již 
zapomenutého čestného občana města. 

S dalším rozvojem muzejních sbírek jsou 
spojena hlavně jména Albina Heinricha 
(1785–1864) v Scherschnickově muzeu 
v Těšíně a pak Františkově muzeu v Brně 
a přirozeně Antonína Friče v Národním 
muzeu v Praze. První české názvosloví 
ptáků vytvořil Jan Svatopluk Presl (1791–
1849), výrazná osobnost českého obro-
zenství, a to v nově založeném (1821) 
prvním českém přírodovědném časopi-
se Krok a v Dundrově „Zeměpisu Čech“ 
(1823–25). Některé jeho názvy ptáků se 
ujaly, ale až do Musílkem sestaveného ná-
zvosloví Československé ornithologické 
společnosti (1931) jednotné názvosloví 
neexistovalo. V popularizaci ornitologic-
kých poznatků hrál koncem 19. století 
velkou roli Bohumil Bauše (1845–1924), 
gymnaziální profesor, autor učebnic, 
mnoha článků a zejména překladatel 
původního vydání „Života zvířat“ A. E. 
Brehma. Ten byl také významným čini-
telem organizačním jako dlouholetý „sta-
rosta“ Klubu přírodovědeckého v Praze. 
Tento klub, stejně jako další v Brně, 
Olomouci, Ostravě nebo spolky němec-
ké – Lotos v Praze, podobné v Brně nebo 
Opavě, sdružovaly tehdy všechny příro-
dovědce včetně ornitologů. Teprve po 
r. 1920 vznikla při Klubu přírodovědec-
kém v Brně samostatná Ornitologická 
sekce, vedená V. Čapkem. To byl již za-
čátek snah o vytvoření Československé 
ornithologické společnosti, datujících se 
do r. 1926. Kromě dr. Alfreda Hořiceho 
a Josefa Musílka hrál při založení význam-
nou roli brněnský lékař MUDr. Jaroslav 
Karásek (1886– 1937), vynikající chovatel 
ptáků, malíř i preparátor. Celkem ne-
čekaným celorepublikovým organizač-
ním střediskem ornitologie se stal brzy 
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nato Přerov, kde několik nadšenců, ve-
dených učitelem Františkem Ginterem 
(1904–1986), založilo (1932) Moravský 
ornitologický spolek, který začal vydávat 
(1934) první ornitologický časopis v ČR 
„Československý ornitholog“. V r. 1936 
byl pak založen časopis ČOS „Sylvia“. 
Tím byly až do války zajištěny publikač-
ní možnosti, do té doby roztříštěné do 
přírodovědných či mnoha mysliveckých 
časopisů. Pokus vydávat specializova-
ný časopis, který již v letech 1881–84 
podnikl pražský lékař a chovatel ptáků 
MUDr. Vladislav Šír (1830–1889), nebyl 
úspěšný.

Při ekonomických poměrech konce 
19. a prvé půle 20. stol. nebylo dosažitelné 
ani založení profesionálního výzkumné-
ho ornitologického pracoviště, o jaké se 
snažil prof. Jiří Janda u vlády ČSR již v r. 
1920. Ve 30. letech byl založen i Ústřední 
akční výbor čs. ornitologů s jednatelem 
dr. Emilem M. Hachlerem (1910–1996), 
ale ani tyto organizované snahy nevedly 
k cíli. Ve 20. letech však byl založen Ústav 
pro použitou ornithologii při Masarykově 
akademii práce (MAP), v němž byly za-
stoupeny významné tehdejší ornitologic-
ké osobnosti (dr. Karásek, prof. O. Farský, 
dr. J. S. Procházka, ing. J. M. Rašek) a který 
vypisoval finanční podpory na řešení 
otázek významu a ochrany ptactva. Tyto 
otázky měly být řešeny i v nově vybu-
dované Moravské ornitologické stanici 
v Přerově, ovšem personálního profesi-
onálního zajištění se ani tam nepodařilo 
dosáhnout. Přitom ochrana ptáků byla 
přirozeně již v 19. století zájmem asi 
všech ornitologů a zájemců o ptactvo 
a přírodu, jak svědčí rozsáhlá odborná 
i popularizační činnost např. J. Jandy. 
Více vědecký ráz a návaznost na ochranu 
přírody jí pak dal bohužel předčasně 
zesnulý PhDr. Jan Svatopluk Procházka 
(1891–1933), docent na ČVUT v Praze.

Původní vlastní vědecká činnost 
mimo faunistiku nebyla v české or-

nitologii příliš výrazná. Na přelomu 
19. a 20. stol. byla mezinárodně zná-
má mimo A. Friče, J. Talského či ze-
jména V. Čapka jména Jana Palackého 
(1830–1908), syna historika Františka 
Palackého a profesora geografie na uni-
verzitě v Praze; ten se zajímal o zooge-
ografii a jako společensky známá osob-
nost byl místopředsedou II. světového 
ornitologického kongresu v Budapešti 
(1891) a čestným členem Maďarského 
ornitologického ústavu v Budapešti. 
Druhé jméno má bohužel mezinárodně 
zcela odlišný zvuk: Josef Prokop Pražák 
(1870–1904) prožil velmi nejasný život 
a jeho studia a kvalifikace jsou zpo-
chybňovány. Jeho ornitologické začát-
ky byly velmi slibné, popsal několik 
dodnes platných subspecií ptáků a byl 
přizván R. Hennickem i ke spolupráci 
na novém vydání „Naumanna“. Avšak 
Pražákova práce o ptactvu Haliče, otiště-
ná v Journal für Ornithologie 1897–98, 
byla založena prokazatelně na vymyš-
lených údajích a veřejně odsouzena; 
nadále proto nejsou akceptovány ani 
Pražákovy dřívější údaje. Zda v pozadí 
nějakého zlomu stála psychická poru-
cha, není známo; Pražák se v ornitologii 
odmlčel, dal se na politickou dráhu 
a brzy zemřel. Třetím z mezinárodně 
známých osob v české ornitologii byl 
Jiří Baum (1900–1944). Kromě ornito-
logie, kterou reprezentoval i na IOC 
v Rouenu 1938, se věnoval arachnolo-
gii. Veřejnosti byl znám zejména svý-
mi knihami a fotografiemi z početných 
cest. Před II. světovou válkou se přes 
varování vrátil z ciziny do ČSR, ale byl 
nacisty odvlečen do koncentračního 
tábora a začátkem roku 1944 ve Varšavě 
zahynul. To však již byl téměř konec II. 
světové války, který znamenal také začá-
tek zcela nové etapy české ornitologie.

Karel Hudec
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Spolkové zprávy

Karel Šťastný  
a jeho sedmdesátiny

Psát o Karlovi Šťastném bylo, počínaje 
49. narozeninami, doménou jeho trva-
lého souputníka na cestě vědecké i ces-
tách dalších – Vladimíra Bejčka. Duo 
Šťastný Bejček bylo totiž od 70. let jed-
ním z určujících činitelů v české ornito-
logii, ať to bylo ve vědecké nebo orga-
nizační práci, proto asi mám o Karlovi 
napsat jednu stránku z větší vzdálenos-
ti. Nejdříve suchá data. Karel se narodil 
22. 7. 1941 v Českém Brodě, kterému 
zůstal celý život věrný, i když zajíž-
děl na svá pracoviště různými směry. 
Absolvoval v r. 1963 Přírodovědeckou 
fakultu Karlovy university v Praze 
u doc. W. Černého (prom. biol. 1963, 
RNDr. 1971), pak prošel pracovišti růz-
ného zaměření: 1963–67 Vlastivědný 
ústav Šumperk, 1967–69 Výzkumný 
ústav krmivářského průmyslu a slu-
žeb v Praze, 1969–85 Ústav krajinné 
ekologie ČSAV v Říčanech (CSc. 1973), 
1985–90 Ústav aplikované ekologie 
a ekotechniky VŠZ v Kostelci n. Č. lesy. 
Od roku 1990 pak natrvalo zakotvil 
na Lesnické fakultě České zemědělské 
univerzity v  Praze-Suchdole, v různých 
funkcích (docent 1990, profesor 1994). 
Mám dojem, že právě různorodost jeho 
zaměstnání mu umožnila vždy pohlí-
žet na  řešené  problémy všestranně 
a  prakticky. 

Nebudu jmenovat počty publikací 
a hodnotit jím zpracovávaná témata po-
drobně. Jistě jeden z rozhodujících kro-
ků v české ornitologii byla jeho osobní 
iniciativa při zahájení atlasových prací 
(1973) původně na celém území bý-
valého Československa, později České 
republiky. Z této činnosti vyplývaly jak 
tři atlasy hnízdního rozšíření v ČSSR, 

resp. ČR, tak i aktivní účast na organiza-
ci prací i publikování celoevropského 
atlasu. S V. Bejčkem spoluorganizoval 
i Atlas zimního rozšíření ptáků v ČR. 
Neméně záslužná je i jeho role v pří-
pravě, organizování i zpracovávání vý-
sledků od r. 1982 trvale probíhajícího 
Jednotného programu sčítání ptáků. 
Průkopnické v našich poměrech byly 
i práce o využití ptáků a později i drob-
ných savců v biomonitoringu. Ty vedly 
zejména k dlouhodobým komplexněji 
zaměřeným výzkumům na Třeboňsku 
a později zejména na imisních plochách 
v Krušných horách. Rozsáhlá byla i jeho 
spolupráce na řešení otázek ochrany 
letišť před srážkami letadel s ptáky. 
Spolupracoval i na vydávání všech svaz-
ků Fauny ČR – Ptáci a reedici postupně 
přebírá jako hlavní redaktor. A je nutné 
zmínit i jeho rozsáhlou publicitu po-
pularizační, které se dostalo i ocenění 
časopisu Živa – „Cenu Antonína Friče“. 
A neméně vzpomenout i dlouhou řadu 
těch, kteří u něho úspěšně pracovali na 
svých diplomových i disertačních pra-
cích a kteří jsou Karlovými vděčnými 
žáky. Samozřejmé je dodnes Karlovo 
členství v různých redakčních radách 
(Sylvia, Folia zoologica, Živa).

Od začátku 70. let se Karel plně 
zapojil do organizační činnosti v čes-
ké i evropské ornitologii. V Evropě 
trvale zejména v organizacích zabýva-
jících se pracemi na evropském atla-
su a zjišťování změn početnosti ptáků 
(European Atlas Committee, European 
Bird Census Council), ale byl i členem 
Bird Strike Commitee Europe (srážky 
letadel s  ptáky), účastnil se více me-
zinárodních ornitologických kongresů 
a zorganizoval i několik mezinárod-
ních konferencí. Pro Českou společnost  
ornitologickou je však patrně nejvý-
znamnější jeho činnost ve výboru.  
Byl dlouhá léta (1974–96) jednatelem 
(zde bych mohl poznamenat drobný, 
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ale důležitý akt, že byl první, který psal 
zápisy ze schůzí, které umožnily kontro-
lu úkolů) a pak až do r. 2008 předsedou. 
A co mu přát k jubileu? Zatím se podle 

vzhledu zdá, že nic nepotřebuje, ale 
přece jen – nadále zdraví a možnost 
další práce. 

Karel Hudec


