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Prof. Jaroslav FIGALA, původně vystudovaný zoolog, později člověk několika profesí a jak se 
sám označoval především ekolog, biolog a chronobiolog, patřil mezi známé osobnosti v biolo-
gických a zemědělských vědách i v ochraně přírody. Byl to člověk všestranně velmi schopný, 
erudovaný s velkými jazykovými schopnostmi (psal a mluvil plynně rusky, německy a anglic-
ky) a tyto své přednosti dovedl jak v profesionální práci, tak i ve společenském životě výborně 
uplatnit. Navíc to byl, zejména v mládí, vstřícný a společenský člověk, který měl kolem sebe 
řadu přátel z nejrůznějších kruhů a to nejen doma, ale také v zahraničí, zejména v Německu 
a v USA. To ostatně patřilo k jeho trochu dobrodružné a přelétavé povaze, která ho vedla stále 
k novým výbojům v nejrůznějších profesích s biologickou problematikou a také k častým změ-

Jedna z posledních fotografi í prof. Jaroslava Figaly, podzim 2004.
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nám pracovišť. Pro jeho odborný růst to jistě bylo přínosem, neboť postupně, kromě širokých 
zoologických znalostí, zvládl i problematiku nejrůznějších specializací aplikované biologie 
a v tomto směru se mu ze zoologů naší generace sotva kdo vyrovnal. Samozřejmě to mělo i svá 
negativa, protože při stálých změnách svého zaměření vlastně nakonec nikde plně nezakotvil tak, 
aby své nesporné schopnosti presentoval uceleným a uzavřeným životním dílem. Během studií 
a po nich se nejprve věnoval klasickým zoologickým disciplinám, ornitologii a mammaliologii. 
S hlediska naší specialisace je třeba připomenout jeho aktivní zájem o drobné savce, zejména 
o netopýry: zakládal a později několik let vedl kroužkovací stanici netopýrů a byl spoluautorem 
první souborné práce o výsledcích kroužkování. Pomineme-li však tyto jeho mladistvé výboje, 
dosáhl úspěchů zejména v chronobiologickém výzkumu, jemuž se učil na známém pracovišti 
Max Planck Institut für Verhaltensphysiologie u profesorů J. ASCHOFFA a E. GWINNERA a později 
pak rozvíjel v ekologické praxi zejména při svém opakovaném studijním pobytu v Minnesotě 
v USA. Z obou těchto výzkumných etap pochází také největší počet jeho prací (ve spolupráci 
s prof. ASCHHOFEM, HOFFMANNEM a TESTEREM), které si získaly značný ohlas ve světě a staly se také 
podklady pro jeho profesní růst, zejména habilitaci, doktorát věd a získání profesury. Škoda, že 
nedokázal tyto své znalosti později využít na svých domácích vysokoškolských pracovištích při 
výuce studentů, ale k tomu zřejmě na prakticky zaměřených pracovištích nebyly podmínky. 

Nicméně ani jeho dřívější činnost ve Výzkumném ústavu potravinářského průmyslu nezůstala 
bez publikační odezvy (viz bibliografi e) a přinejmenším ukázala, že i toto pracoviště dovedl 
na odpovídající výzkumnou úroveň. Největší část svého života ovšem věnoval pedagogické 
i vědecké práci na Vysokých školách zemědělských v Praze a v Českých Budějovicích. I z této 
své specializace vytěžil řadu zajímavých a prakticky zaměřených publikací a navíc na začínající 
fakultě v Č. Budějovicích vybudoval se svým kolektivem zoologické a ekologické pracoviště, 
které se později ještě rozšířilo na výuku a výzkum myslivecký. V poslední etapě svého života 
se pak zaměřil už zcela na problematiku životního prostředí a ochranu přírody a postupně uvedl 
do života environmentální katedry na několika prakticky zaměřených vysokých školách (Praha, 
Ústí nad Labem, Ostrava). I když v této etapě života už zdaleka nebyl tak publikačně plodný 
jako za svých pobytů v zahraničí, byl v té době členem nejrůznějších poradních orgánů vlády 
a několika ministerstev, dojednával spolupráce s cizími pracovišti a zanechal za sebou celou 
řadu posudků, návrhů, recenzí a doporučení, které byly zejména v environmentální problematice 
velmi oceňovány a v mnoha případech i aplikovány v praxi. K jeho velkým plánům patřily 
zejména naučné stezky v Krušnohorské oblasti a bohužel už nerealizovaný projekt ekologického 
využití regionu Osoblažska ve Slezsku. V této době se také stal vášnivým sportovním rybářem 
a myslivcem a tento jeho zájem trval až do konce života. 

Prof. FIGALA nebyl typem vědce, který by v klidu a ústraní své pracovny drobnými krůčky 
realizoval své nápady a věnoval se cíleně pouze nějakému úseku základního výzkumu. Byl 
především člověkem velkých plánů a myšlenek, aktivním a nepřehlédnutelným účastníkem 
desítek sjezdů a kongresů doma i v zahraničí a inspirátorem mnoha nejrůznějších projektů 
v široké škále biologicky zaměřeného výzkumu. Škoda jen, že jeho životní cesta nebyla zcela 
poklidná a přímočará; mnohé z jeho početných změn pracovišť nebyly spontánní, ale spíše 
vynucené jak nečekanými zvraty v osobním životě, tak možná i jeho povahovými rysy. Určitě 
to však neměl v životě lehké. To všechno jsme dobře věděli, cítili s ním a radovali se z každého 
jeho úspěchu, jichž zase nebylo tak málo. Jeho nečekaný konec nás velmi překvapil, dobře 
jsme znali jeho nezdolnost a sportovního ducha a věřili jsme, že všechny neduhy a komplikace 
pozdního věku snadno překoná. Proto bylo rozloučení s ním v listopadu 2005 pro skupinu jeho 
generačních druhů velmi smutné.
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Prof. FIGALA se narodil 5. 10. 1931 v učitelské rodině ve Staré Plesné u Ostravy. Zájem o pří-
rodu však získával především pobyty u svého dědy, který byl hajným v Úvalně u Krnova. Po 
maturitě na gymnáziu v Krnově absolvoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze obhájením 
diplomové práce o postnatálním vývoji kurovitých. Dále pak působil jako asistentent na Vysoké 
škole zemědělské v Praze, odkud v roce 1958 odešel do Ústředního výzkumného ústavu potravi-
nářského průmyslu v Praze, kde se zabýval praktickou ochranou zásob před živočišnými škůdci. 
Z té doby pocházejí i jeho základní práce o rozšíření a ekologii krysy a potkana. V roce 1962 
se mu naskytlo místo zoologa na nově zřizované fakultě VŠZ v Českých Budějovicích, kde se 
opět dostal k pedagogické a širší zoologické výzkumné práci a velmi se zasloužil o vybudování 
tamního zoologického a ekologického pracoviště. Do tohoto období pak spadá jeho už zmíně-
ná dlouhodobá stáž na Max Planck Institut v Erling Andechs, která měla ještě v osmdesátých 
letech další pokračování. Od roku 1978 opět přechází na původní pracoviště na VŠZ v Praze, 
habilitoval se v roce 1979 na PřF v Bratislavě. I v tomto období pobýval dlouhodobě v cizině, 
jednak ve Švédsku a zejména v letech 1986–1994 opakovaně na universitě v Minnesotě (USA). 
Tehdy se už intenzívně zabýval chronobiologickou problematikou (viz bibliografi e), v níž 
dosáhl vrcholu své profesní kariéry. Od roku 1994 přešel na Lesnickou fakultu VŠZ v Praze, 
kde vedl katedru ekologie a zabýval se širší ekologickou problematikou. Profesuru získal v roce 
1995 na Veterinární fakultě ZU v Brně. Po penzionování koncem 90. let zastává funkci děkana 
na fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem a až do své smrti pracuje na Institutu 
enviromentálního inženýrství na HGF Vysoké školy báňské v Ostravě. Zemřel v plné pracovní 
aktivitě s velkými plány 20. listopadu 2005.
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