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Jako blesk z èisté oblohy nás zasáhla �okující zpráva o náhlém úmrtí na�eho kolegy a uèitele Bohuslava
BENE�E, prom biol. (23. 1. 1943 � 3. 2. 2003), zoologa Slezského zemského muzea v Opavì. Díky
elektronické po�tì se zpráva �íøila jako lavina a v�em musela vyrazit dech. Profesionální dráha Bohou�e
vèetnì jeho bibliografie ji� byla zhodnocena v �domovském� Èasopise Slezského zemského muzea v Opa-
vì (52: 185�190, 2003); na jeho aktivity coby muzejního i terénního zoologa vzpomínají také M. ANDÌRA

(�iva, 51(2): xx, 2003) a P. �ÏÁREK (Zprávy ÈSO, 57: 67�69, 2003). Odkazujeme tedy ètenáøe zajímající
se o jeho �ivotní osudy a tvorbu na vý�e uvedené èlánky.

My jsme Bohou�e poznali pøi øadì neformálních nezapomenutelných setkání v jeho pracovnì v horním
poschodí muzejní budovy na Masarykovì tøídì v Opavì. U� pøi zazvonìní na venkovní zvonek jsme
mohli sly�et jeho zdánlivì otrávený hlas v reproduktoru, kterým dával najevo, �e jej èeká tak neoblíbená
pì�í túra dolù ze schodù, aby nám otevøel, a hned poté je�tì hor�í stejná cesta nahoru, plná charakteristic-
kého funìní a poka�lávání s èastými zastávkami, aby nám nìco veledùle�itého sdìlil. My v�ak vìdìli, �e
tak èiní, aby se vydýchal. Nyní po letech, kdy� si uvìdomíme, �e takových náv�tìv mìl za den asi více, se
mu ji� moc nedivíme. Kdo by jej neznal, musel by jej na základì prvního dojmu pova�ovat za morouse,
kterého kontakt se èlovìkem jen obtì�uje. Ale ji� první rozhovor bedlivému pozorovateli ukázal, �e za
ironickými a místy i u�tìpaènými po-
známkami se skrývá laskavost. Nemù�e-
me ani nechceme hodnotit �iroké pole jeho
pùsobnosti. Na zaèátku entomolog, pøes-
nìji lepidopterolog, po pøíchodu do mu-
zea v roce 1965 byl pak více ne� 37 let
muzejním zoologem se zamìøením na ver-
tebratologii, obzvlá�tì ornitologii a terio-
logii. Uchvátil nás svojí dobøe utajova-
nou erudicí a �irokým pøehledem. Mno-
hé jsme se od nìj nauèili. Jistì není náho-
da, �e první na�e odborné èlánky pro�ly
jeho rukama a byly publikovány v Èaso-
pise SZMO.

První z autorù vzpomínky se s ním
poprvé potkal na poèátku 80. let 20. sto-
letí na tehdy populární okresní pøehlídce
Støedo�kolské odborné èinnosti v Opa-
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vì, kde spolu zasedli do jedné z hodnotících porot. O tom, �e si mìli co øíci, svìdèí fakt, �e jejich rozhovor
se protáhl dlouho do noci a poté Bohou� neváhal a poèkal, by� unaven na první ranní vlakový spoj do
Ostravy, kde jeho nový kolega v té dobì bydlel. Mezi obìma se pak rozvinula spolupráce zamìøená na
výzkum netopýrù. Mo�ná to byl zrovna on, kdo mù�e za to, �e první z nás se stal chiropterologem.
Bohou� toti� patøil v 80. letech k nìkolika málo zoologùm na severní Moravì, kteøí se vìnovali také
výzkumu netopýrù a netopýry dokázali identifikovat. První konzultace se nesly v duchu výskytu neto-
pýrù ve Slezsku. Nìkolik dlouho plánovaných spoleèných projektù, nejvýznamnìj�í z nich Netopýøi
Slezska, bohu�el, zùstalo nedokonèeno. V polovinì 90. let 20. století oba autoøi pøíspìvku (první v té
dobì ji� V� pedagog a druhý je�tì student) zahájili v Poodøí intenzivní výzkum drobných terestrických
savcù a netopýrù a konzultace s Bohou�em se stávaly pravidelnými. Jeho zku�enosti muzeologa napo-
mohly správné fixaci a konzervaci materiálu z odchytù a není divu, �e témìø ve�kerý materiál z Poodøí, ale
i jiných oblastí skonèil právì v peèlivì udr�ovaných vertebratologických sbírkách SZMO. Také jeho
postøehy terénního zoologa byly pro nás neocenitelné. Asi jen on byl schopen poznat rejsce èerného na
pìt metrù, prý podle sotva viditelné bílé teèky u oka. Vìøíme, �e mìl rejsce �v oku�. Dovìdìli jsme se
i o dal�ích znacích chybìjících v urèovacích klíèích, napø. o urèování stáøí rejskù podle obrusu chlupù na
ocase apod. Pøínosnými byly i jeho praktické rady, jak na který druh drobného zemního savce vyzrát,
v jakém prostøedí a jak ulovit napøíklad rejska horského èi my�ivku horskou. Jeho neuskuteènìným snem
bylo ulovit v Beskydách hrabo�íka tatranského. Snad v tom bylo trochu nadsázky, snad skuteèné pøe-
svìdèení. Pro druhou mo�nost hovoøí stovky rozmístìných padacích pastí. Kdy� se druhý z nás pochlu-
bil o nìjakém výjimeèném nálezu, napø. o nejvy��ím nálezu my�ky drobné nebo my�ice temnopásé, v�dy
vychrlil alespoò pìt dal�ích lokalit nejménì stejnì vysoko polo�ených. Musel mít ty Beskydy a Jeseníky
dobøe prochozené. Svùj �rajón� � severní Moravu a Slezsko dokonale znal, mìl perfektní pøehled o výsky-
tu zoogeograficky zajímavých druhù, jakými jsou køeèek, sysel, my�ice temnopásá, my�ice malooká,
rejsek horský, my�ivka horská a dal�í.

Aè to mìl v hlavì dobøe srovnáno, nikdy nedával na odiv svoje znalosti, nepokou�el se nás nikdy
pouèovat a myslíme si, �e i pøes mnohé ironické poznámky nás mìl svým osobitým zpùsobem rád. Nedá
se øíci, �e by byl èlovìkem pøíli� spoleèenským, ba naopak. Odmítal se úèastnit okázalých akcí; k úèasti
na konferencích musel být mnohdy nucen, vìt�inou marnì. Mìl originální nápady, ale jejich realizaci svìøil
nezi�tnì do na�ich rukou. My v té dobì mysleli, �e tak èinil z pohodlnosti. Nyní si to ale u� nemyslíme
a víme své. Souèasná snaha èi nutnost vìt�iny zoologù prezentovat za ka�dou cenu výsledky své práce
v tisku nebo na konferencích mu byla bytostnì cizí, bohu�el nìkdy ke �kodì vìci. Pøipadal nám mnohdy
jako poslední mohykán, kterého se pøíli� nedotýkají události vnì jeho pracovny. Pøedstavoval pro nás
jakýsi relikt klasického muzeologa. U� jeho pracovna svým zdánlivým chaosem tomu nasvìdèovala.
�okující pro nás v�ak bylo, �e se v hromadách tiskovin na svém stole dokonale vyznal a nikdy nic nemusel
hledat. Druhý z nás dodnes vzpomíná, jak si Bohou� zavedl speciální slo�ku s jeho jménem a ulo�il ji na
èestné místo na svém pracovním stole. Nìkolik let tam tato slo�ka spoèívala beze zmìny polohy, a�
vzniklo podezøení, zda ji vùbec nìkdy otevøel. Dodnes nevíme, ale pøi ka�dé náv�tìvì byl v�dy �v obraze�
a byl schopen navázat na pøedchozí rozhovor, jakoby se odehrával teprve vèera. O jeho systematiènosti
svìdèila peèlivì udr�ovaná kartotéka nálezù, vzornì udr�ované sbírky, na které byl také nále�itì py�ný.
Za vzpomínku stojí, s jakou pietou a� posvátnou úctou otevíral skøíò a vytahoval zásuvky s vycpanými
netopýry. Na to se prostì nedá zapomenout. Byla v nìm, skromném èlovìku, neokázalá, navenek tì�ko
zjistitelná pokora. Je nám líto, �e se nám nepodaøilo být s ním v terénu a poznat jej pøímo v �akci�. Pro
jeho nejbli��í spolupracovníky to musely být nezapomenutelné okam�iky.

Mo�ná byl trochu rebel, neskrývanì kritizující, co se mu nelíbilo. Ale kritizoval tak, aby neublí�il. Za
jeho �patnì maskovanou slupkou nevrlého èlovìka ale byla pro toho, kdo chtìl vidìt, ukryta laskavost
a snaha pomoci. Nikdy nemìl potøebu nìkoho urá�et, nesní�il by se k vulgárnostem a neetickým proje-
vùm, se kterými se mù�eme dnes mnohde setkat. Snad tím trpìl, mnohé nosil uzavøeno v sobì a my se
mù�eme jen domnívat, co se ukrývalo v jeho nitru. Aè se jevil na první pohled jako tì�ko pøístupný
èlovìk, vyzaøovala z nìho jakási �aura�, která nás natolik zasáhla, �e se nám asi nikdy nepodaøí jej vypudit
ze své mysli. A proè taky? Jen a� tam vìzí! Urèitì je mu s námi dobøe.


