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Mezi èeskými zoology mladí a støední generace bychom sotva nalezli nìkoho, jeho zájem
o obor by nebyl podstatnì ovlivnìn èetbou zoologických bestselerù typu Praobyèejná zvíøata,
Výlet do tøetihor, Vdy jsou to jen zvíøata, K pramenùm Orinoka èi Chováme se jako zvíøata?.
Autor tìchto a dalích 32 knih, Prof. Dr. Zdenìk VESELOVSKÝ DrSc., se v srpnu 2003 doil 75 let.
Zdenìk VESELOVSKÝ patøí nespornì k nejvýznamnìjím pøedstavitelùm èeské zoologie, je zakladatelskou osobností nìkolika zoologických pracovi a bezpochyby nejvlivnìjím popularisátorem zoologické a etologické problematiky nejen v naem mìøítku. Nepopíratelnou zásluhou
VESELOVSKÉHO je veobecné povìdomí biologické èlenitosti behaviorální problematiky a jejího
integrálního ukotvení ve specifikách vývojových a ekologických vlastností pøísluných taxonù. Mnohé z postojù a pohledù na problematiku chování zvíøat, které pokládáme jaksi za samozøejmé, jsou tak fakticky nenápadným, o to vak vlivnìjím, výsledkem jubilantovy mylenkové
a popularisaèní práce.
Pøeváná èást badatelského zájmu Prof. VESELOVSKÉHO se týká ornitologie  jubilant je autorem
56 prací s ornitologickou tematikou, vèetnì nìkolika monografií, vìnovaných reprodukèní biologii vrubozobých, lemèíkù a øady dalí skupin, a v neposlední øadì pak i obsáhlé uèebnice
ornitologie (2001: Obecná ornitologie. Academia, Praha, 480 pp.). Ostatnì, byl dlouholetým
pøedsedou Èeské ornitologické spoleèenosti, pravidelným èlenem komise pro poøádání Svìtových ornitologických kongresù a zvaným úèastníkem nejrùznìjích mezinárodních ornitologických expedic. Budi zde nicménì pøipomenuto, e i v oblasti výzkumu savcù je jeho pøínos
nezanedbatelný. VESELOVSKÝ pøinesl prioritní poznatky týkající se reprodukèní biologie koèkovitých elem, tan, damanù a chudozubých a serii prací o etologii rùzných savcù, zohledòujících
pøedevím výsledky soustavných sledování, jim se jubilant vìnoval po dobu svého více ne
tøicetiletého pùsobení ve funkci øeditele praské zoologické zahrady. Øadou studií podstatnì
pøispìl k ustavení mezinárodních záchranných programù kriticky ohroených druhù obratlovcù
a svými organisaèními kvalitami podstatnì ovlivnil i praktickou realisaci tìchto programù. Právì
v tìchto souvislostech se uplatnila mimoøádná kombinace jubilantových kvalit: vynikající vìdecké erudice, dùvìrná znalost nejrùznìjích stránek ekologie, behaviorální a reprodukèní bio-

229

logie pøísluných ivoèichù, pramenící nejen z rozsáhlých zkueností chovatelských, ale v první
øadì z vlastních terénních výzkumù. Vìtina z tìchto programù se týkala savcù  obecnì známá
historie záchrany konì Przewalského je v tomto smìru pøíkladem dostateènì ilustrativním. Budi
jen pøipomenuto, e rovnì mnohé z konkrétních výzkumných zjitìní, které jubilant dosáhl,
jsou dodnes aktuální a citované (srv. reprodukní biologie Choloepus v Nowakovì Walkers
Mammals of the World). Je tedy bezpochyby na místì, e alespoò touto nejstruènìjí pøipomínkou oslavíme jubilantovo výroèí i na stránkách tohoto periodika.
Zdenìk VESELOVSKÝ se narodil 26. srpna 1928 v Jaromìøi. V roce 1947 pøichází ke studiu biologie na pøírodovìdeckou fakultu UK v Praze, kde v roce 1952 absolvuje s prací Srovnání dvou
rodù naich divokých kachen Anas a Aythya. Ji v prùbìhu studií stává se asistentem a svou
vyhranìnou orientací zakládá spolu s mladími kolegy své generace pracovní skupinu vertebrátní zoologie, první takto orientované unioversitní pracovitì u nás. V roce 1957 se poprvé
dostává na pozvání zakladatele etologie, Konrada LORENZE, na stá do jeho ústavu v Seewisen.
Setkání s pozdìjím laureátem Nobelovy ceny, rozvinuví se posléze v trvalý kolegiální a pøátelský vztah, podstatným zpùsobem ovlivnilo dalí orientaci jubilanta. Etologie obratlovcù se stala
hlavním pøedmìtem jeho badatelského úsilí i soustavné propagace a v neposlední øadì i formou
soustavné universitní výuky na nìkolika vysokých kolách a  díky ní  posléze i objektem
soustøedìného zájmu velmi irokého badatelského okruhu. Tato vìdecká orientace moná stála
i v pozadí riskantního kroku, kterým VESELOVSKÝ pøeruil slibnì se rozvíjející karieru universitního uèitele a vìdeckého pracovníka, k ní byl svými uèitely Prof. Juliem KOMÁRKEM a Doc.Walterem ÈERNÝM vybízen. V roce 1959 se ujímá funkce øeditele praské zoologické zahrady. S pøíchodem vynikajícího, odbornì dokonale erudovaného zoologa nabývá tato instituce do té doby
naprosto ojedinìlých kvalit: stává se pracovitìm, kde prùbìnì probíhá soustavný výzkum
biologie chovaných zvíøat a praktická aplikace jeho výsledkù do praxe chovu pøináejí bezpro-

Profesor Zdenìk VESELOVSKÝ (vpravo) ve spoleènosti Doc. Vladimíra HANÁKA návtìvou jiní Afriky
(foto Ivana WEBEROVÁ).

230

støední chovatelské výsledky. Praská zoologická zahrada se stává jedním z center záchranných
chovù ohroených ivoèichù, plemenný chov konì Przewalského a faktická záchrana tohoto
druhu je v tomto smìru mnohokrát citovaným prioritním pøíkladem. Neudivuje, e ji roku 1964 se
VESELOVSKÝ stává sekretáøem Mezinárodní unie øeditelù zoologických zahrad, organisace kde
pozdìji pùsobí jako viceprezident (19671971) a prezident (19711975). V tìchto letech podniká
rovnì nìkolikamìsíèní výzkumné výpravy do rezervace tygrù v Assámu, do Austrálie a dalích
oblastí, kde získává serie jedineèných terénních dat o biologii øady druhù ptákù i savcù. Tento
materiál VESELOVSKÝ zúroèil mj. v nìkolika monografiích vèetnì studie Biologie a etologie australských lemèíkù èeledi Ptilonorhynchidae, s ní se v roce 1973 habilituje na PøF UK, kde
posléze se v roce 1981 stává profesorem zoologie. Na pøírodovìdecké fakultì UK prùbìnì od
konce 60. let dodnes pøednáí kurs obecné etologie a vede øadu diplomových a disertaèních
prací. V rámci praské zoologické zahrady zakládá spoleèné pracovitì s Fysiologickým ústavem ÈSAV, soustøedìné na výzkum mateøského chování savcù a humorálních faktorù chování.
Bohuel, toto pracovitì zaniká s nuceným odchodem Prof. VESELOVSKÉHO z funkce øeditele
zoologické zahrady v roce 1988. Po krátkém pobytu v laboratoøi etologie Fysiologického ústavu
se záhy po revoluci roku 1989 stává èlenem Akademického senátu AV ÈR, zakládajícím èlenem
Grantové agentury ÈR a jedním ze zakládajících profesorù novì vznikající Biologické fakulty JèU
v Èeských Budìjovicích. V tomto novém pùsobiti vzniká tak  z podstatné míry rovnì díky
jubilatnovì vìdecké erudici, pedagogickým schopnostem a v neposlední øadì vitalitì a organisaèním kvalitám  jedno z nejdynamiètìjích pracovi èeské zoologie a akademická pùda, která
pro výchovu nejmladí generace èeských zoologù pøedstavuje jedno z nejvýznamnìjích center. V roce 1990 byl Prof. VESELOVSKÝ zvolen èlenem Evropské akademie vìd a umìní, je nositelem
støíbrné a zlaté medaile Gregora Mendela za zásluhy o rozvoj biologických vìd, zlaté Feriancovy
plakety za zásluhy o rozvoj slovenské zoologie a celé øady dalích prestiních ocenìní nejrùznìjích akademických pracovi a pøedních svìtových zoologických zahrad. Je èestným èlenem
Mezinárodní organisace øeditelù zoologických zahrad a nìkolika vìdeckých spoleèností, atd. Je
autorem 110 vìdeckých prací vèetnì nìkolika monografií a 37 knih z nich 15 bylo pøeloeno do
nìkolika svìtových jazykù. Rovnì objem dalích popularisaèních aktivit jubilanta je obdivuhodný: zahrnuje pøes 500 èasopiseckých èlánkù, nìkolik desítek televizních filmù a seriálù,
pravidelné rozhlasové komentáøe atd. K podobným aktivitám je jubilant disponován nejen svými fenomenálními znalostmi celé íøe zoologické problematiky a mimoøádnými zahranièními zkuenostmi z desítek exotických zemí, ale v neposlední øadì svým entusiasmem, ivotním optimismem i smyslem pro humor. Závìrem budi zdùraznìno, e pøes nejrùznìjí úskalí a zádrhele
charakterisuje ivotní cestu Zdeòka VESELOVSKÉHO dùslednost jeho centrálního postoje  pøesvìdèení o smyslu naeho oboru, opravdovost zájmu o zvíøata a vnímání nejrùznìjích stránek
jejich ivota jako setrvalého zdroje pouèení i radosti. Také v tomto smìru poskytuje jubilant
svým mladím kolegùm leccos k inspiraci a doufejme, e tak tomu bude i pro generace budoucí.
Pøejeme k tomu Zdeòku VESELOVSKÉMU pevné zdraví a mnoho dalích úspìchù.
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