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    Úvodní slovo

R NDr. Ing. Luděk Jindřich. Dobroruka
patřil k lidem, kteří stáli u zrodu tradice

etologických konferencí, ze kterých
spletitým vývojem vzešla současná Česká a
Slovenská etologická společnost. Aktivně se
zúčastňoval všech akcí až do nástupu své
nemoci, kdy se pro těžké astmatické potíže
musel přestěhovat mimo Prahu a celkově
ustoupit do ústraní. Přesto jeho zásluhy o
společnost mají trvalý význam a proto se
plným právem stal na 32. etologické
konferenci v Nečtinách čestným členem
ČSEtS in memoriam. Jeho význam nejen pro
ČSEtS, ale také pro českou (a
československou) zoologii a biologii je tak
velký, že jsme se rozhodli věnovat jeho
památce toto zvláštní číslo Zpráv.

Narodil se 20. 10. 1933. V letech 1951 až
1956 studoval na Přírodovědecké fakultě
Univerzity Karlovy v Praze, kde získal
doktorát. Vystudoval také Agronomickou
fakultu Vysoké školy zemědělské v Praze
(1973 až 1978) a získal titul inženýra. V

roce 1956 krátký čas
pracoval v Národním museu
v Praze v oddě lení
bezobratlých. Téhož roku
nastoupil jako asistent -
kurátor do Zoologické
zahrady v Praze. Zde působil
p ředevš ím na  úseku
kopytníků a to v letech 1956
až 1972 a potom po
přestávce opět v letech 1975
až 1982. Od roku1972 do
roku 1975 a pak zase od
roku 1982 do roku 1991
působil jako vědecký
pracovník ve Východočeské
zoo ve Dvoře Králové nad
Labem. Zúčastni l  se
několika expedic do Afriky,
především do Zambie a
Keni.

Zabýval se zoologií a
etologií bezobratlých a
obratlovců a také genetikou
populací. Ovládal řadu

jazyků: němčinu, angličtinu, ruštinu, četl
španělsky a francouzsky a domluvil se
svahilsky.

Za svého působení v Zoo Praha učil
jednak na Vysoké škole zemědělské, jednak
na škole pro chovatele cizokrajných zvířat a
napsal pro studenty této školy několik
učebnic. V roce 1992 založil spolu se svou
ženou RNDr. Janou Dobrorukovou Klub
Natura, který slouží k vyhledávání,
podchycení a rozvíjení mladých
přírodovědců. O jeho vzniku v jednom
rozhovoru řekl: “Cílem naší činnosti s dětmi
je především terénní práce - vše jim ukázat
in natura. Naše činnost je vedena
myšlenkou, že jednou vidět je lepší než
stokrát slyšet a že musíme děti nadchnout
pro poznávání přírody a jejích zákonů. Pak
jim nikdo nebude muset vysvětlovat, proč je
třeba přírodu chránit a co to znamená
ekologicky žít”...

Na co sáhl, to se mu dařilo. Ať to byla



vědecká práce, pěstování kaktusů,
kynologie, nebo práce s dětmi a mladými
lidmi. Řídil se zásadou, že nejlepší způsob,
jak dělat něco dobře, je dělat to dobře. Vedl
odborné práce účastníků biologických
soutěží, byl vedoucím a konzultantem
nesčetných diplomových prací. Přes dvacet
let pracoval v celostátní komisi pro tvorbu
úloh biologické olympiády. Byl autorem
naučných výchovných programů pro
nevidomou a slabozrakou mládež, zúčastnil
se jako odborný lektor spousty
přírodovědných soustředění. Od roku 1984
vedl odborně každoroční letní přírodovědné
tábory organizované nejdříve pod hlavičkou
Stanice mladých přírodovědců při
královédvorské ZOO, později Klubem
Natura. Svou úžasnou činností přivedl
k lásce k přírodě celé generace dětí a
studentů, mnohé z nich inspiroval pro
budoucí profesní orientaci.

Byl neobyčejně plodným autorem.
Zanechal po sobě rozsáhlé dílo v podobě
vědeckých prací publikovaných u nás i
v zahraničí, kde publikoval v časopisech,
jako jsou Zoologischer Anzeiger,
S ä u g e t i e r k u n d l i c h e . M i t t e i l u n g e n ,
Zoologischer Garten, Zeitschrift für
Säugetierkunde (dnešní Mammalian
Biology), Mammalia, International Zoo
Yearbook, Zeitschrift für Tierpsychologie
(dnešní Ethology) a další.

Byl autorem nebo spoluautorem deseti
plemenných knih. Byl také nadšeným
popularizátorem vědy, ať již velkou řadou
odborných článků v časopisech typu Živa,
nebo knih, jichž byl autorem nebo
spoluautorem. Sám také překládal. Seznam
jeho prací je úctyhodný. Od RNDr. Jany
Dobrorukové jsem získal úplný přehled
jeho bibliografie (viz str. 19), který nebyl
dosud nikde v plném rozsahu uveden.

Zejména mladým členům společnosti
bych rád k uvedené bibliografii přičinil pár
osobních slov. V současném světě vládne
honba za co nejvyšším impaktem publikací.
To však není nic, co by zde existovalo
odjakživa. A proto nepovažuji za zcela
spravedlivé, když někteří nepochybně
úspěšní současníci občas tak trochu ohrnují

nos nad svými generačně staršími kolegy,
kteří se nepyšní skalpy v tak prestižních
časopisech, jako oni. Mnohdy někteří
kliknou na Web of Science a když tam u
hledaného jména nic nenajdou, mají za to,
že dotyčný také nic nepublikoval.
Zapomínají při tom na to, že Web of Science
eviduje časopisy až od roku 1980. Při
posuzování je proto třeba vždy mít na
paměti historické souvislosti. Za komunismu
nebyla žádná poptávka po vědeckých
publikacích v zahraničí, v některých
institucích to bylo dokonce považováno za
“nekontrolovatelný kontakt s nepřátelskou
cizinou”. (Sám bych mohl vyprávět...)
Publikační dílo je proto nutné srovnávat
s vrstevníky. V tomto ohledu je uvedená
bibliografie výjimečná a domnívám se, že
z generace Luďka Dobroruky těžko kdo se
mu dokázal přiblížit. Také v zahraničí patřil
a patří Luděk Dobroruka díky svým
p u b l i k a c í m  k  n e j z n á m ě j š í m
československým zoologům své generace.

Pro toto mimořádné číslo Zpráv ČSEtS se
podařilo získat příspěvky osobních
vzpomínek pestré směsice lidí od profesorů
po současné studenty. Vzpomínky byly
napsány ve třech jazycích. Svou vzpomínku
napsali Prof. RNDr. Zdeněk Veselovský,
DrSc. (str. 4), Prof. RNDr. Jiří Gaisler,
DrSc. (str. 4), Prof. Dr. Colin Groves
z Austrálie (str. 6), Doc. RNDr. Martin
Novacký, CSc. (str. 7), RNDr. Marcela
Borgesová (str. 10), RNDr. Kristína
Tomášová (str. 12), Ing. Ivona Svobodová
(str. 14), RNDr. Jan Pluháček (str. 16),
Mgr. Petr Šípek a Mgr. Lenka Šejnohová
(str. 17) a já (str. 11).

Použité fotografie pochází z několika
zdrojů a není vždy jasné, kdo je jejich
autorem. Nechť mi to tito autoři prominou.
V každém případě jim patří vřelý dík. Rád
bych také poděkoval RNDr. Marcele
Borgesové, která zredigovala většinu
českých textů.

Luděk Bartoš



    Zdeněk Veselovský

L uďka jsem si všiml již jako ročníkový
učitel na PřF UK a ocenil jsem už tehdy

nejen jeho velmi hluboký zájem, ale i velmi
dobrý přehled o celé zoologii. Byl i vůdčí
osobností v uzavřené skupině studentů z
jeho ročníků, kteří v době svazácké
demagogie se zápalem plánovali
cestovatelské výpravy, především do Afriky.
Nebyla to proto náhoda, že jsem si ho
později vybral jako odborného asistenta do
pražské zoologické zahrady. Jeho doménou
byla zejména taxonomie obratlovců i
bezobratlých. Jeho zájem se soustřeďoval
především na taxonomii levhartů, ale
zajímal se také o kopytníky a o primáty.
Jeho hluboké znalosti se týkaly i
bezobratlých živočichů; byl vynikajícím
znalcem stonožek (Chilopoda), stonoženek
(Symphyla) a pavouků skákavek (Salticidae)
ve světovém měřítku; své uznávané práce
publikoval nejen u nás, ale především v
zahraničí. Jako ředitel jsem si vážil nejen
jeho pozoruhodných znalostí, ale i jeho
pracovitosti a zejména charakteru. Byl jsem
také samozřejmě rád, že kromě zájmu o
taxonomická studia pochopil velmi záhy i
význam etologických studií. Jeho snem však
při všech úspěších zůstala Afrika. Také
proto vystudoval i Agronomickou fakultu na
VŠZ v Praze a roku 1972 přešel jako

vědecký pracovník do zoologické zahrady
ve Dvoře Králové, kde spolupracoval na
expedicích do Afriky, které organizoval ing.
Josef Vágner. Podařilo se mu tak konečně
realizovat svůj mladický sen. Nechci
popisovat důvody jeho rozchodu s ing.
Vágnerem. Později se mi podařilo Luďka
opět zaměstnat jako svého asistenta. Teprve
v roce 1982 musel pro závažné onemocnění
své místo opustit. Díky své statečnosti
překonával těžké zdravotní obtíže, ale přesto
stále publikoval. Je autorem mnoha
odborných prací a populárně naučných
publikací; uplatnil se i jako vynikající
překladatel.

Ještě o jedné jeho velké lásce se musím
zmínit, tou byli psi. Byl nejen vynikajícím
chovatelem, ale své kynologické znalosti
uplatnil i jako autor knih o psech, které
vycházely ve většině světových jazycích.
Odešel v něm nejen vynikající český zoolog,
ale i neméně pozoruhodný zástupce druhu
Homo sapiens.

Zdeněk Veselovský

    Jiří Gaisler

L uděk byl o rok starší než já a tomu
odpovídala i léta jeho studií na

Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity,
1951–1956, zatímco já tam studoval v letech
1952–1957. Pro přesnost nutno dodat, že
naše vysoká škola se tehdy jmenovala
Biologická fakulta. Samozřejmě jsme se
dobře znali a nejméně dva roky jsme
obývali stejnou prostornou pracovnu
diplomantů ve druhém poschodí budovy na

Viničné 7, kde jsme byli sousedy odborného
asistenta Zdeňka Veselovského a našeho
společného a nezapomenutelného učitele
docenta Waltera Černého. Luděk se už tehdy
zabýval taxonomií a faunistikou stonožek,
ale jeho diplomka byla zaměřena na veverku
a sysla. Oba tyto savce studoval nejen z
hlediska morfologického, ale zkoumal i
jejich ekologii a chování. Nevím jak sysla,
ale veverku měl v pracovně živou, s oblibou



nám vylézala po kalhotách a svetru na
ramena a občas někoho mírně kousla do
krku. Když jsem se začal zajímat o
netopýry, což bylo asi o půl roku dřív, než
se na tuto skupinu zaměřil náš ještě o rok
starší fakultní souputník Vladimír Hanák,
Luděk mě překvapil tím, že mi věnoval
vlastní sběry netopýrů a informoval mě také
o několika lokalitách výskytu těchto savců.
O netopýrech toho tehdy věděl mnohem víc
než Vladimír a já.

Pak jsem s Luďkem ztratil trvalý kontakt,
odešel jsem ostatně do Brna, zatímco on
působil hlavně v zoologických zahradách
v Praze a Dvoře Králové a také v Africe. Při
jednom setkání, snad v Praze u zmíněného
kolegy Hanáka, nám velmi zasvěceně vylíčil
souhrn okolností, které umožnily ing. Josefu
Vágnerovi nachytat v Africe a dovézt do
tehdejšího Československa neuvěřitelně
bohatou kolekci velkých zvířat. Také jsem
Luďka občas potkával na etologických
konferencích v době, kterou bych dnes
označil jako dávnověk české a slovenské
etologie. V roce 1969 jsem odešel
z pracoviště ČSAV na Přírodovědeckou
fakultu tehdejší Univerzity Jana Evangelisty
Purkyně (původně Masarykovy univerzity,
ale komunistům Masaryk vadil), kde byl
uložen poměrně rozsáhlý materiál stonožek,
kterým se kdysi věnovala docentka Božena
Folkmanová. Ta však zemřela už v roce
1960 a v Brně nebyl nikdo, kdo by po ní
převzal výzkum této obtížné skupiny
členovců. Nevím už přesně, kdy jsme se
domluvili s Luďkem Dobrorukou, že mu
stonožky pošleme, ale určitě to bylo už
v době jeho působení ve Východočeské zoo
ve Dvoře Králové nad Labem. Zájem
o stonožky ho totiž neopustil ani tehdy, kdy
publikoval hlavně vědecké a populární práce
o etologii, morfologii a chovu velkých
savců. Stále ale sledoval také literaturu
o veverkovitých hlodavcích, jak dokládá
moje vzpomínka z mnohem pozdější doby.
Bylo to asi v polovině devadesátých let
minulého století, kdy se na mne obrátil jistý
pan Jiří Šafář, absolvent Přírodovědecké
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Tehdy měl zájem o výzkum ekologie a
chování veverky obecné v přirozeném
prostředí. Vyjednal jsem mu kontakt na
Luďka Doboruku a ten mu velmi ochotně
poskytl svou databázi o této problematice,
kterou se však kolega Šafář nakonec
nezabýval.

K posledním osobním setkáním
s Luďkem jsem se dostal zvláštním řízením
náhod. Naše mladší dcera se usadila v Bílé
Třemešné, kde bydleli také Dobrorukovi a
dodnes tam bydlí paní Dobroruková. Dcera
začala pracovat ve Východočeské zoo
v době, kdy tam Luděk docházel, buď ještě
jako zaměstnanec, nebo už jako invalidní
důchodce. Luděk samozřejmě věděl, že
mladá paní, i když se jmenovala jinak, je
moje dcera, a tak mě pozval, abych se při
některé návštěvě Bílé Třemešné zastavil
u nich doma. K tomu pak skutečně došlo a
tuto návštěvu mám přesně zapsanou,
uskutečnila se 30. 9. 1989, to znamená těsně
před Sametovou revolucí. O tom, že tato
zásadní politická změna přijde, jsme však
neměli nejmenší tušení a bavili jsme se
hlavně o zoologii a etologii a vzpomínali na
léta studií v Praze. Luděk vypadal dobře,
klima východních Čech mu svědčilo, hlavu
měl jasnou a působil optimisticky. Jako
vždycky a všichni, i já jsem obdivoval šířku
jeho vědomostí a zájmů. Úplně naposled
jsem ho pak potkal před domem své dcery
v Bílé Třemešné dne 16. 6. 1990. Jel kolem
autem, asi ze zoo, a když mne viděl,
zastavil, zaparkoval a hodnou chvíli jsme
pak rokovali na chodníku. Myslím, že se
zmínil i o tom, že přepracovává pro české
vydání příručku o savcích, která byla dosud
publikována jen cizojazyčně, např.
francouzsky: Dobroruka L. J., Berger Z.,
1985, Guide des Mammiferes d'Europe,
Hatier, Friboug. Tento průvodce skutečně
vyšel, bohužel až po Luďkově smrti, pod
názvem Savci Evropy a Středomoří; vydalo
ho Aventinum, v Praze 2004.

Jiří Gaisler



    Colin Groves

W hen I was starting my career, in the early
1960s, the world of mammalogy was a

rather restricted one, mainly Western
Europe and North America. A few items
from what was then the Soviet Union were
available: mainly the German translation of
Heptner and Naumov's 'Mammals of the
USSR'. Of Eastern Europe, in general, we
knew little. Then I discovered some
interesting papers in German journals by
two Czech mammalogists, Mazák and
Dobroruka; this was the first time I realized
that some excellent mammal systematic
studies were coming out of the any Eastern
European country.

I got to know Vratja Mazák first, and
visited him in Prague. It was through him
that I met Ludek Dobroruka at Prague zoo.
We had so much in common; we hit it off at
once. We spent long hours discussing deer,
onagers, felids and other mammals: Ludek,
Vratja and myself.

On a subsequent visit to the then
Czechoslovakia, I visited Dvur Kralove,
where Ludek was working, and got to see
him as not only a fine systematist but also
an expert in animal husbandry, including
veterinary work. Some of the external
enclosures were not yet ready, and recently
imported antelopes were confined for an
unexpectedly long period in their internal
pens. An oryx had given birth in its cramped
inside quarters, and the calf was found dead;
it was necessary to discover whether it had
been born dead or a mother had killed it
because of stress. The deftness with which
Ludek cut into the dead calf to determine
whether its lungs were inflated or not was
quite an eye-opener.

Ludek is gone, but his legacy survives. It
is difficult to choose, from among his large
and valuable corpus of published work, any
particular one that stands out above the rest,

so I will mention one which I have
personally made use of time and again, and
will do so again in the future. This is his
paper with Vratja Mazák, published in 1967
in the first Equus symposium volume,
concerning the appearance of the true
Przewalski horse. Most of the Przewalski
stock presently existing in captivity - and
there are none remaining in the wild, so the
zoo stock is all that we have - is mixed with
domestic stock, derived from a domestic
pony which unfortunately got mixed up with
the original imports into Europe at the
beginning of the 20th century; so it was
necessary to go back to the very earliest
records of the species to deduce what it
really looked like, as a basis for selective
breeding. The 1967 paper is much cited;
especially now that it is intended to breed
from the descendants of the supposedly
unmixed stock (the so-called A-line), the
paper is proving more and more crucial.

Vratja Mazák did not live to see the
revolution which ended the social and
intellectual subjugation of Czechoslovakia
by the Soviet Union, or the demise of the
Soviet Union itself, or indeed the subsequent
splitting of Czechoslovakia into two
countries. Ludek Dobroruka did live to see it
all; I am glad that he lived to see and
experience the liberation of his country and
the emergence of its scientific life from the
subordination which it had experienced. It is
remarkable that despite this subordination
his published work is so extensive, rich and
valuable. His colleagues overseas will miss
his remarkable mind and his stimulating
writings.

Colin Groves



    Martin Novacký

S veľkým zármutkom som prijal správu o
úmrtí významného československého a

českého prírodovedca, zoológa a etológa
RNDr. ing. Luděka J. Dobroruku. Na
začiatku môjho príspevku by som chcel
poďakovať Výboru Českej a Slovenskej
etologickej spoločnosti, predovšetkým Prof.
ing. Luděkovi Bartošovi, DrSc., že som
dostal možnosť vyjadriť piétnu spomienku
na výborného a dobrosrdečného človeka a
vynikajúceho odborníka v oblasti zoológie
a etológie. Niekoľkými myšlienkami by som
chcel vyjadriť úctu k jeho práci a k jeho
celoživotnému dielu.

Už prvé stretnutie s Luďkem
Dobrorukom zanechalo vo mne
nezabudnuteľný dojem. Bolo to v roce 1969,
kedy sme v ZOO Bratislava (v tom čase bol
riaditeľom dr. J. Gressner) získali
Palmerovu pištol na znehybnenie živočíchov
a na realizáciu potrebných zákrokov.
Nevyhnutne sme potrebovali získať určité
informácie o funkcii a možnosti využitia
tohoto prostriedku na znehybnenie a uspanie
zvierat od odborníka, ktorý s tým už mal
praktické skúsenosti. Práve vtedy nám
Luděk vyšiel veľmi priateľsky v ústrety a
poskytol nám neoceniteľné a presné
informácie o nevyhnutných dávkach
narkotizačnej látky, o výrobcoch a
dodávateĺoch, o prepočítaní účinného
množstva dávok na kilogram hmotnosti
zvieraťa a o špecifických, často aj
negatívnych vlastnostiach pôsobenia
narkotizačnej látky na niektoré živočíšne
druhy zvierat (jediná dostupná látka vtedy
bola succilíncholínchlorid). V tom čase boli
jeho poznatky a skúsenosti pre nás
neoceniteľné. Našu prácu s uspávaním
zvierat, resp. ich znehybňovaním sme na
základe získaných informácii rozvíjali a
pomohli sme potom aj niektorým iným ZOO
(napr. ZOO Lešná, ZOO Bojnice), ktoré
prístroj nemali a potrebovali ho využiť pri
určitých nevyhnutných zdravotných
zákrokoch na zvieratách. O niekoľko rokov

neskôr pri niekoľkých návštevách v ZOO
Dvůr Králové mi Luděk ako vedúci
zoologického oddelenia venoval mnoho
hodín vo veľmi pre mňa prospešných
debatách o etológii, o možnosti využitia
etológie a etologického výskumu u zvierat
v ZOO a o mnohých ďalších problémoch
výskumu správania sa zvierat v uzavretom
prostredí. Už na prvý pohľad pôsobil
dojmom zanieteného zoológa so snahou
odovzdať svoje vedomosti o živočíchoch aj
druhým kolegom a spolupracovníkom, čo
bola mimoriadne vzácna a obdivuhodná
vlastnosť.

RNDr. ing. Luděk J. Dobroruka sa
narodil 20. 10. 1933 v Prahe a od útleho
veku ho priťahovala príroda, kde ho všetko
veľmi fascinovalo a zaujímalo. To bol
základ jeho zanietenia pre zoológiu. Jeho
veľký záujem o prírodu a v nej žijúce
živočíchy sa prejavil neskoršie tým, že
vyštudoval Prírodovedeckú fakultu
Univerzity Karlovej v Prahe (Biologickou
fakultu). Veľký záujem o jednotlivých
predstaviteľov živej fauny ho priviedol ako
odborného pracovníka špecialistu - zoológa
na pracovisko vtedajšej najväčšej
zoologickej záhrady v Československu
v ZOO Praha-Troja. Po niekoľkých rokoch
pre vážne zdravotné problémy, ktoré
súviseli so životom vo veľkom prašnom
meste, ho priviedli ako zoológa a vedúceho
zoologického oddelenia do ZOO Dvůr
Králové. Aby sa profesionálne mohol lepšie
a dokonalejšie podielať na zveľaďovaní
rozvíjajúcej sa ZOO a tzv. Safari Dvůr
Králové sa sám z vlastnej iniciatívy podujal
na diaľkové štúdium na Vysokej škole
zemědelskej v Prahe, ktorú úspešne ukončil
ako inžinier poľnohospodárskych
(zemědelských) vied. Tak podľa jeho názoru
mohol lepšie a ešte profesionálnejšie riešiť
mnohé problémy, spojené s fyziologickými
mechanizmami optimálnej výživy a
energetickými potrebami zvierat v ZOO,
ktorým veľmi dobre rozumel a s veľkým



entuziazmom a s láskou sa o ne aj
s pomocou svojich spolupracovníkov staral.
Jeho vynikajúce poznatky a bohaté
skúsenosti, ktoré sa týkali zoológie,
ekológie a etológie rôznych druhov
živočíchov, využil aj pri odovzdávaní týchto
vedmomostí odbornej a širokej verejnosti.

Ako spoluautor a autor napísal 11
odborných a populárnovedeckých kníh a
desiatky článkov vo vedeckých a
populárnovedeckých periodikách. Jednou zo
známych sa stala aj publikácia Zoologické
záhrady (spoluautor, 1989) o histórii, vývoji
a špecifickom zameraní chovov zvierat vo

Foto: Albert Weber



všetkých ZOO v Československu. Veľmi
populárnou sa stala aj jeho ďalšia kniha
Zkrocený vládce stepi (v spoluautorstve
s Helenou Kholovou, 1992). Predstavila
koňa ako špecifický živočíšny druh, ktorý
zdielal s človekom jeho osudy päť tisícročí.
Obsahuje množstvo zaujímavých a dovtedy
málo známych etologických informácii
o správaní koní. Luděk sa venoval etológii
celého radu živočíšnych druhov žijúcich vo
voľnej prírode a v ZOO. Mal široký vedecký
záujem o rôzne témy v taxonómii,
ornitológii, ekológii a etológii. Venoval sa
problematike ohrozených druhov zvierat,
možnosti ich reintrodukcie zo ZOO do
lokalít pôvodného výskytu. A naopak,
venoval sa aj problematike optimálnych
zoologických a etologických princípov
v chove afrických druhov zvierat, ktoré sa
po odchytení z voľnej prírody dostali do
ZOO Dvůr Králové z afrických rezervácii
v 70- tych a 80-tych rokoch minulého
stroročia. Luděk zdôrazňoval a presadzoval
myšlienku, že práve týmto zvieratám je
potrebné venovať zvýšenú ošetrovateľskú a
zoologickú pozornosť, aby sa zmiernili
procesy, ktoré súviseli s adaptáciou zvierat
na nové uzavreté prostredie. Vždy sa teda
vedecky venoval najdôležitejším problémom
v ZOO. Je celkom prirodzené, že svoje
bohaté skúsenosti a poznatky aj publikoval
v renomovaných biologických časopisoch,
napr. v Žive, Vesmíre a v rôznych
zborníkoch z vedeckých konferencii
venovaných problematike ZOO. Popri tom
všetkom bol Luděk Dobroruka aj veľmi
tvorivý ako fotograf-dokumentarista. Jeho
archív obsahuje tisíce kvalitných
dokumentárnych fotografii a diapozitívov,
ktoré publikoval jednak vo svojich prácach
a článkoch, ale slúžili aj pre potreby
mnohých knižných a časopiseckých
vydavateľstiev. S výsledkami svojich štúdii
vystupoval na mnohých vedeckých
konferenciách, venovaných problematike
zvierat v ZOO. Na tomto mieste je potrebné
spomenúť aj jeho významnú pedagogickú
prácu. Predovšetkým bol ako vynikajúci
odborník na problematiku ekológie a
etológie zvierat v ZOO vedúcim

diplomových prác v oblasti zoológie a
etológie desiatkám študentov na
Prírodovedeckej fakulte UK a na Vysokej
škole zemědelskej v Prahe. Okrem toho sa
venoval aj v tom čase veľmi potrebnej
pedagogickej práci pri výchove
ošetrovateľov, odbor chovu cudzokrajných
zvierat, kde sa podielal na profesionálnej
výchove aj mnohých desiatok slovenských
ošetrovateľov zvierat. Ti dnes pôsobia v
slovenských zoologických záhradách a s
úctou na neho spomínajú ako na
vynikajúceho pedagóga, odborníka a veľmi
otvoreného a sympatického človeka. Luděk
sa okrem toho venoval aj výchove mládeže
so záujmom o biológiu a zoológiu ako
vedúci biologických krúžkov, pomáhal pri
biologických olympiádach ako vedúci prác
študentov, ako aj v rôznych komisiách a
porotách, ktoré zabezpečovali tieto
podujatia. Veľkú pozornosť venoval aj práci
lektora a vedúceho pedagóga na letných
táboroch mladých prírodovedcov, ako aj na
rôznych iných letných sústredeniach
mládeže v prírode. Mal veľmi priateľský
v z ť a h  k  m l a d ý m  ľuďo m ,  k u
spolupracovníkom a kolegom. Ochotne
zaujal svoj postoj k naznačeným otázkam a
na základe svojich bohatých skúseností mal
snahu ochotne pomôcť pri riešení
akéhokoľvek problému, ktorý sa vyskytol aj
na iných pracoviskách.

Dnes, keď sa pozeráme žiaľ už len späť
do minulosti a v retrospektíve ako jeho
priatelia, spolupracovníci a kolegovia na
jeho osobnosť, jeho život a pôsobenie v
spoločnosti a celoživotné dielo, veľmi jasne
si uvedomujeme, že RNDr. ing. Luděk
Dobroruka je pre nás a budúce generácie
českých a slovenských zoológov a etológov
príkladom húževnatosti, zanietenej vedeckej
tvorivosti a originálnej autorskej práce a
navždy ostane v našich spomienkach. Česť
jeho pamiatke!

Martin Novacký



    Marcela Borgesová

J aké mám vzpomínky na Luďka
Dobroruku? Jen ty nejlepší, jak jinak.

Poznala jsem ho v pražské zoo, kde jsem
jako studentka třetího ročníku hledala téma
diplomové práce. Na Přírodovědecké fakultě
jsme byly já a moje kamarádka „ty
filozofky“ a na Filozofické fakultě zase „ty
bioložky“. A navíc jsme, probůh, chtěly
dělat něco kolem chování, nejlépe primátů.
Koncem šedesátých let minulého století!!!
Co s námi? Do zoologické zahrady, kam
jinam! A už jsme z letěly, nejprve z katedry
antropologie a stejně rychle z katedry
systematické zoologie. Profesor Veselovský
se na nás shovívavě zahleděl, vzdychnul,
promnul si bradu a řekl: „No jo, no, tak
jedna komfortní chování nějakých opic,
hierarchii skupiny a denní režim a druhá
totéž u poloopic.“ A odjel do Austrálie. Bylo
to bezva! Tedy fakt je, že ještě než odjel,
pronesl klíčové sdělení – ať se zastavíme
nahoře u výběhu kopytníků, že nám k tomu
něco řekne Luděk. Ježíšmarjá který???
Teprve když bylo po všem, čili po promoci,
dozvěděly jsme se, že Luďkovi sdělil
přibližně (necituji): „Prosím tě, udělej s
těma diplomantkama něco, ať to není velká
ostuda!“

Nebudu vás dlouho napínat, diplomky
byly hodnocené jako vynikající. Hádejte
proč! Můžete třikrát. Protože Luděk byl
výborný pedagog. Měly jsme fakt z pekla
štěstí! Drobný štíhlý muž, který se tenkrát v
zoo odlepil od hrazení výběhu, nás přivítal
s úsměvem, jako bychom byly jeho nové,
radostně očekávané kolegyně a ne vyjevené
telecí studentky, které nejen že nevědí, co
chtějí dělat, ale ani kde a jak s tím začít!
Luděk byl přátelský, trpělivý a noblesní.
Vedl nás způsobem, který mohu nazvat
jedině – spolupráce. Jednal s námi jako se
sobě rovnými, přesto, že nás všechno, od A
až do Z, musel učit: co pozorovat, jak
pozorovat, na co se zaměřit, jak to
zapisovat, jak sledované prvky chování
propojovat, jak hledat souvislosti, jak
zjištěná fakta interpretovat. Stály jsme ho
spoustu času, ale úsměv z tváře mu nikdy

nezmizel. A to jsem mu připravila opravdu
líbezné léto. Celou jeho dovolenou jsem mu
posílala na chalupu po částech svůj
„elaborát“, koncept diplomky, a on ho
trpělivě opravoval a poštou zase vracel. Jeho
připomínky byly vždycky věcné, jakoby
„okrajové“. Nikdy nekritizoval, nikdy můj
pitomý názor nesmetl ze stolu, jen decentně
poopravoval, a hlavně povzbuzoval.

Nejen že jsme díky němu s kamarádkou
skončily studia se štítem a nikoli na štítě, ale
hlavně nás jaksi uvedl do etologie. Zlehka a
radostně. Bavilo nás to. Přesvědčil nás, že je
to vskutku báječný obor! Mne navíc, aniž to
tušil, připravil i na moji budoucí profesi.
Nestala jsem se terénním zoologem s
dalekohledem na očích. Přes třicet let jsem
„papírový zoolog“ – posuzuji, rediguji a
opravuji cizí rukopisy, tak jako Luděk kdysi
opravoval ten můj první. Časem se tedy role
obrátily – co mě naučil, to jsem mu
„vracela“. Během let jsem mu redigovala
několik knížek, a s náramnou chutí! Měla
jsem ráda jeho věcný, trochu novinářský
styl, vyhovoval mi. Letěl kupředu a já
nemusela váhat nad odbornými údaji,
kontrolovat, dohledávat, dopisovat a
přestylizovávat. Mohla jsem se soustředit
„na děj“. Nežvanil, vždycky měl čtenáři co
říci. Byl to Pan Autor. Neuvěřitelně
výkonný, spolehlivý, s přímo „renesančním
záběrem". Byl přímý a velkorysý k mým
redakčním připomínkám. Odpovědi na mé
dotazy chrlil pohotově, z čisté vody. Zkrátka
spolupracovalo se s ním výborně. Jak
vypadá zákulisí, to jsem tušila. Všichni jsme
věděli, že je těžce nemocný. Řadu let nejen
pracoval, ale vůbec žil jen díky své ženě
Janě, mojí spolužačce a kamarádce. Byla
pro něho všechno, jak jen dokonalá ženská
může být pro svého chlapa. Měla to s ním
těžké, ale ti dva byli sehraná dvojka! Žili
spolu, pracovali a velmi často – doslova
dýchali! Oba nesmírně činorodí, pracovití a
houževnatí. Poslední léta byl Luděk
ztělesněním pevné vůle. Nikdo si neumí
představit, jak pro něho bylo těžké prožít
jeden jediný všední den, se zcela všedním



programem. Jenže na druhou stranu, s
Luďkem nebylo nikdy nic všedního!

Byl výjimečnou osobností. A nemyslím,
že by si přál, abychom pro něj brečeli. A tak
nakonec připojuji jeho perličku ze svého
redakčního Cacbuchu, kam si zapisuji
autorské úlety: „Rusové jsou pravou metlou
lidstva. Co nesežerou, znehodnotí svým
trusem a požerky!“ (Pestrá příroda,

Albatros 1982). A řekněte někdo, se
zkušeností s invazí v roce 1968, že to nebyla
pravda! Škoda, že kniha neunesla citát v
originálu.

Marcela Borgesová

    Luděk Bartoš

Z nali jsme se s Luďkem hodně dlouho,
řekl bych, že tak asi čtyřicet let. Kromě

jiného vedl praktika ze zoologie na VŠZ
v Suchdole v Praze, když jsem tam já
v šedesátých létech minulého století
studoval. Pak jsme se mnohokrát setkávali
za nejrůznějších okolností. Zejména
v souvislosti s akcemi etologické
společnosti, při různých oponenturách apod.
V posledních patnácti letech se naše cesty
tak trochu geograficky rozešly, takže jsme
se prakticky osobně vůbec nevídali. Přesto
jsem Luďka vždy řadil a dosud řadím k těm
několika málo lidem svého života, ke
kterým jsem měl velmi blízký vztah. Nevím,
jestli to i on chápal stejně, ale já jsem měl
vždy jaksi „samozřejmý” pocit, že je to
člověk, na kterého se kdykoli mohu obrátit
a kterému mohu bezvýhradně věřit. Myslím,
že jsme toho v praxi moc často nevyužili,
ale mít ten pocit mi vždy přišlo mnohem
důležitější než ho realizovat. Už mi také
není dvacet, a proto si podobných věcí
cením o to více, oč více životních zkušeností
mám. Samozřejmě  zejména těch
negativních. Luděk byl pro mě vždycky
ryzím a ušlechtilým člověkem v pravém
smyslu slova.

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu
v Praze (tenkrát se jmenovala Biologická
fakulta), a když později učil na Vysoké
škole zemědělské, dodělal si ji, jaksi
mimochodem, také. Chtěl si také udělat
aspiranturu, tehdejší obdobu dnešního PhD.
Vypracoval disertaci na téma Uspořádání

srsti u nadčeledi Elaphoidae FRECHKOP,
1948 a předložil ji k obhajobě. Obhajoba
byla veřejná a odbývala se v zoologické
posluchárně fakulty ve Viničné v Praze, a
tak jsem se byl podívat. Komisi předsedal
akademik Josef Kratochvíl,  náš
velevýznamný zoolog širokého záběru a
velké vědecké intuice. Jen akademikova
charakterová stránka, soudě alespoň podle
mé vlastní zkušenosti, byla poněkud
problematická...

Oponenti vytýkali Luďkovi kde co,
vesměs to ale bylo vysvětlitelné. Například
mu jeden z nich vyčítal, že má špatně
popisky u fotografií, když mají jeleni
zřetelně shozené paroží. Oponující pan
profesor přehlédl, že jsou to jeleni ze zoo a
mají parohy z bezpečnostních důvodů
uřezané, takže popisky byly zcela
v pořádku...

Před zahájením obhajoby přistoupil
předseda komise k Luďkovi a zeptal se ho,
jestli nechce obhajobu stáhnout. Nechtěl a
dal se do boje. Vysvětlil bod po bodu
všechna sporná místa a v diskusi si vedl jako
obvykle skvěle, protože v daném oboru se
nikdo z přítomných lépe nevyznal. Nevím
dodnes, co bylo za snahou disertaci shodit.
V tajném hlasování se desetičlenná komise
usnesla devíti hlasy, že „neprospěl“ a
jedním hlasem, že „prospěl. Při zdůvodnění
předseda komise pravil, že: „dr. Dobroruka
patří mezi naše přední zoology a očekává se
tedy, že i jeho disertace bude nadprůměrná“.
„A to,“ pravil, „tato není“. (Pak v soukromí



se postupně všech deset členů Luďkovi
“přiznalo” k tomu, že to byli právě oni, kdo
hlasovali pro... Luděk odešel středem a více
disertaci k obhajobě nepodal.

S ohledem na tuto skutečnost je mi dnes
sice líto, že jsem Luďka nepřiměl
k formálnímu dokončení aspirantury
veřejnou rozpravou alespoň na VŠZ
v Suchdole, ač jsem se o to svého času dost
snažil. Zároveň jsem ale pochopil, že to je
jedna z těch pomíjivých věcí v životě
člověka. Úspěšné, ale ve skutečnosti jen a
jen formální dokončení aspirantury by mu
sice mohlo být satisfakcí, ale jen vůči lidem,
kteří mu nesahali ani po kotníky. A za to mu
to nestálo.

Mám s ním několik skvělých zážitků,
které mě v dalším životě ovlivnily. Jeden má
pro mě mimořádně symbolický význam.
V rámci nějaké etologické konference
konané kdysi v pradávnu jsme navštívili zoo
(tuším) v Ústí nad Labem. V té době jsem
fanaticky fotografoval a samo sebou ani v té
zoo jsem nebyl bez fotoaparátu. Cosi málo
významného jsem u nějakého výběhu
zkoumal hledáčkem, zda by se nedalo
cvaknout. Díky tomu jsem se opozdil proti
hlavnímu proudu účastníků konference,
kteří postupovali dále a měli přede mnou již
jistý náskok. Byl s nimi i Luděk, který dělal
tak trochu průvodce. Sám měl při tom taky
fotoaparát. Najednou se od všech odpoutal,
poklusem ke mně přiběhl a volal, že tam
nosí vlčice vlčka. Honem jsme oba utíkali za
ostatními. Skutečně tam ve výběhu nosila
vlčice vlčka. Všichni, včetně Luďka, ho

fotografovali. A já, na poslední chvíli, samo
sebou honem honem také. Chytil jsem
poslední záběr, vlčice zalezla do úkrytu a už
se víc neukázala. Tím jediným a posledním
cvaknutím jsem úžasnou náhodou zachytil
záběr, který se pak objevil v několika
knihách, a dokonce jsem za něj dostal
nějakou medaili ve fotografické soutěži
kdesi v zahraničí.

Luďkovi samému se ta fotografie moc
nepovedla. A v tom to je! Místo toho, aby
sám fotografoval, běžel pro mne. A když
jsem nakonec byl, onou neuvěřitelnou
shodou okolností, úspěšnější než on, ani
trochu mi nezáviděl či nevyčítal. Sdílel se
mnou radost z pěkného záběru.

Vzpomněl jsem si na tuto příhodu ve
svém životě snad tisíckrát. Mnohokrát jsem
si položil otázku, zda bych sám dokázal
odběhnout od takové fotografické
příležitosti. A jsem rád, že jsem si skutkem
na tu otázku nemusel odpovídat... Myslím
si, že přesně takový byl Luděk jako člověk,
a to nejen ve vztahu ke mně. Jsem mu za
tuto životní lekci strašně vděčný, i kdybych
s ním jinou zkušenost už neměl.

Byl to člověk, se kterým je důležité
potkat se vživotě. Jsem rád, že jsem měl to
štěstí.

Luděk Bartoš

    Kristína Tomášová

N a dr. Luďka Dobroruku vzpomínám
bezděčně, vlastně naprosto automaticky

při své každodenní práci. Byl mým prvním
nadřízeným, vzácným přítelem a dodnes je
pro mne nepřekonaným profesionálním
vzorem. Přišla jsem do naší zoo jako čerstvá
maturantka z jazykově orientované střední
školy - jako rodilý Královédvorák,

vyrůstající na dvorku plném domácích zvířat
a v nádherné přírodě Žírečské podstráně,
jsem si ostatně jiného zaměstnavatele, než
zoologickou zahradu nikdy nedokázala
představit. Snad osud tomu chtěl, že krátce
po mém nástupu se uvolnilo místo
referentky na oddělení zoologie a mně se
pod vedením zoologa Luďka Dobroruky



otevřel svět afrických zvířat. Říká se, že na
prvního šéfa člověk nikdy nemůže
zapomenout - já jsem v tom směru měla
obrovské štěstí a nelituji, protože toto
setkání zásadním způsobem ovlivnilo celý
můj život. Nezapomenutelné a navždy
unikátní zůstanou zejména moje vzpomínky
na chvíle, kdy jsem jej směla doprovázet na
obchůzkách "do terénu", při kterých
vyprávěl o zvířatech, hovořil s ošetřovateli
a veterinářem, řešil provozní problémy. Měl
zcela přirozenou autoritu, nepotřeboval
dávat žádné příkazy ani zákazy. Dokázal
naprosto každého, začínajícího i zkušeného
pracovníka, strhnout a zaujmout nejen
svými hlubokými znalostmi, ale zároveň i
respektu plným, laskavým přístupem k
lidem i zvířatům. Uměl nejen vyprávět, ale
i naslouchat. Byl to Luděk Dobroruka, kdo
mě přesvědčoval o tom, že mám talent
k práci se zvířaty a že bych měla studovat
zoologii - a já jsem ho poslechla. Přijal mě
do rodiny, stal se mým dobrým rádcem a
přítelem, citlivou a přitom pevnou oporou
po celou dobu studia i při prvních krůčcích
ve velkém světě zoologické džungle. Nikdy
to Luďkovi, jeho ženě Janě a dceři Lucii
nezapomenu. 

Snad nejvíce jsem na Luďka vzpomínala
při nedávné pracovní cestě do Keni - jak
snadno se mi tam vybavovalo jeho
vyprávění o Africe i chuť čaje, který tehdy
dovezl. Vím zcela určitě, že ten večer tiše
seděl se mnou na terase bungalovu,
s výhledem na nosorožčí kaliště. Snad
nelitoval.

Kristína Tomášová



    Ivona Svobodová

J aké představy o svém budoucím povolání
chovatele cizokrajných zvířat může mít

holka ve 14 letech? Měla jsem doma
jednoho opeřence, jednu kočku a na chalupě
jsem pečovala o jednoho toulavého psíka.
Četla jsem Příběhy lvice Elsy, měla ráda les,
zelenou trávu a kvetoucí kytky. O víkendech
a prázdninách jsem uklízela prázdné ptačí
klece v pražské ZOO a tajně pokukovala po
skupině „důležitých osob“. Ošetřovatelé jim
říkali zoologové a inspektoři a patřičně si
jich považovali. Mezi nimi byl i RNDr. ing.
Luděk J. Dobroruka.

Na Středním zemědělském učilišti
v Čakovicích nás odborné předměty učili
externisté, pracovníci ZOO. Patřil k nim i
Luděk Dobroruka, nebo také Luděk
Zlonoha, jak mu s láskou a okouzlujícím
úsměvem říkala Alenka Veselovská.
Obdivovali a milovali jsme ho od okamžiku,
kdy odučil první hodinu předmětu
chovatelství, a s každou další hodinou náš
obdiv stoupal. Uplatňoval svůj pedagogický
talent a nadhled s úžasnou elegancí. Jeho
hodiny byly zajímavé, plné informací,
výborně podaných pro 15–16tileté
puberťáky. V té době byl učební obor
chovatelství v plenkách, učebnice
neexistovaly; všechno jsme si museli psát.
Když jsme byli unavení, Luděk vymýšlel
různé hry, třeba doplňovačky s hledáním
názvu zvířete. To nás vždycky probralo a
užili jsme si při tom dost legrace. Jeho
humor a vtípky přicházely ve správný čas a
byly ku prospěchu věci. Ať jsme se zeptali
na cokoli, vždycky věděl! A učil nás
pracovat s literaturou. Užasli jsme nad jeho
přehledem a znalostmi nejen o zvířatech, ale
o přírodě vůbec.

A ještě něco důležitého: nikdy
nezapomenu, jaký úžas u mne vyvolala jeho
reakce na oslovení „soudruhu učiteli“. Bez
jediného zaváhání odvětil: „Mýlíte se, já
nejsem soudruh, nikdy jsem nebyl a také
nikdy nebudu“. Psal se rok 1978 a na

hospitaci seděl tehdejší ředitel učiliště
Kocman, zapřisáhlý komunista a tyran
vyhlédnutých členů pedagogického sboru.
Luděk se ho nebál.

Bohužel, když jsme byli ve 2. ročníku,
onemocněl. Vrátil se na konci 4. ročníku a
učil nás předmět krmivářství, pro budoucí
chovatele jeden ze stěžejních. Do té doby
výuka představovala psaní nekonečných
slohových cvičení o ničem. Luděk nás opět
dokázal během pár hodin pro obor zcela
nadchnout. Zapsala jsem si krmivářství jako
maturitní předmět a s Luďkovou pomocí
vypracovala 20 maturitních otázek.
Lehounce pozměněné sloužily o pár let
později jako zadání maturitních okruhů.

Naše maturitní šerpy zdobil nápis NON
MAGISTER SET NATURA DOCET, Ne
učitel ale příroda učí. Poradil nám to
samozřejmě Luděk, který citáty miloval.

Ale pro své studenty udělal daleko víc.
Po vyučování naložil zájemce o studium na
vysoké škole do svého trabanta a odvezl nás
k sobě domů, na Jižní Město. Tam nás jeho
žena Jana připravovala na zkoušky
z chemie. Byla to nádherná odpoledne
s báječným čajem a spoustou papírů
popsaných chemickými vzorečky.
Přijímačky jsme dříve či později udělali
všichni.

A tak jsem poznala dalšího skvostného
člověka a pedagoga, kterého dodnes
obdivuji pro jeho vnitřní sílu, krásu a lásku
– Janu Dobrorukovou. Stála po boku svého
muže jako skála, o kterou se mohl kdykoli
opřít. A on se opravdu opíral! Pochopila
jsem tehdy, co to je, když se řekne podržet
partnera. Často to znamenalo doslova udržet
ho při životě. To byla láska, úcta, spolupráce
a kompromis. Luděk a Jana byli tandem,
který fungoval jak v profesním, tak
v osobním životě. Byli a zůstanou mi
vzorem.



Foto: Albert Weber



V roce 1986 jsem se po studiu Vysoké školy
zemědělské vrátila na SOU do Čakovic jako
pedagog. Bývalí učitelé i noví kolegové mě
varovali, že neustojím manýry a šikanu
ředitele Kocmana. Brzy jsem viděla na
vlastní oči, jak dokázal systematicky
decimovat jednoho pedagoga po druhém.
Nebylo proti tomu obrany. Když došla řada
na mne, vyřešila jsem to sňatkem a doslova
útěkem na mateřskou. Pak přišla revoluce;
Kocman byl sesazen a novým ředitelem se
stal můj bývalý kolega Josef Duben. Ve
škole zavládl klid a mír a já se tam ráda
vrátila.

V té době už existovaly vynikající a
kvalitní učebnice, které napsali Luděk J.
Dobroruka, Alena Veselovská, Jaromír
Svobodník, Vladislav J. Jiroušek, Romana
Anděrová a Štěpán Šír. Začala jsem budovat
školní knihovnu. Obíhala jsem knihkupectví
a antikvariáty a objevila „poklad“ – knihu
Malá tajemství přírody od Jany a Luďka
Dobrorukových. Brali jsme ji s sebou na
letní dětské tábory, kde působili čakovičtí
žáci jako praktikanti a vedoucí. Nespočítala
bych, kolik úkolů a hrátek bylo díky ní
vloženo do táborových her.

Moc jsem si přála představit Luďka svým
žákům v učilišti. Znali ho jako autora knih i
z mého vyprávění. Bohužel, do Čakovic už
nikdy nepřijel, protože jeho nemoc se
zhoršila. Nakonec se ve škole všechno

zhroutilo a učiliště bylo pohlceno kuchaři a
číšníky. Obor Chovatel cizokrajných zvířat
sice ještě existuje, ale jeho vzdělávací
kvality jsou prabídné. Luděk stál na startu
mé profesní dráhy. Byl mým vzorem a
provázel mne v okamžicích životně
důležitého rozhodování. Naše telefonáty
bývaly velmi dlouhé. Bylo mi do breku,
když jsem slyšela, jak se dusí a ztěžka
dýchá. Ale dokud byl tady, bojoval!
V červenci 2004 odešel; můj největší učitel,
člověk, který byl na blízku, když jsem byla
v úzkých a potřebovala moudrou radu,
upřímný názor nebo jen pohlazení slovem.
Dokud budu živa, nezapomenu na něj.
Vážím si toho, že jsem byla nejen jeho
žákyní ale i kamarádkou. Už nikdy mu
neřeknu, jak moc pro mne znamenal a jak
jsem ho měla ráda. Toho teď lituji asi ze
všeho nejvíc. Snad jsem mu také byla něčím
nápomocna.

Pokud ale „člověk nezemřel, dokud bard
zpívá a rodina, přátelé a žáci vzpomínají“ –
cituji z jeho dopisu. Je stále s námi. Za
všechno díky Luďku.

Ivona Svobodová (Zachová)

Poznámka na okraj: Nevím jestli se
v Luďkově rozsáhlé bibliografii objeví
zmínka o jeho učebnici Angličtina pro
mateřské školky (1991); ve školce, kam
kdysi chodily moje děti, se podle ní učí do
dnes. Napsal mi o ní: „……. Přikládám
anglická „skripta“ pro mateřskou školku.

Doporučuji podle slovníčku nakreslit
obrázky a seřadit do dvojic či trojic podle
toho, jak se rýmuje: Myš je mouse, dům je
house, hruška pear, jelen deer, švestka plum,
buben drum, osel donkey, opice
monkey……… atd.“

    Jan Pluháček

„Pane doktore, vím, že to asi bude znít
divně, ale nedá mi to, abych Vám neřekl, že
ta Vaše knížka o opicích a poloopicích je

jedna z nejlepších z této vynikající edice.“ –
„To slyším moc rád, i když mi to řeklo
mnoho lidí před Vámi“. Přibližně těmito



slovy končil můj první rozhovor s jedním
z největších českých zoologů s RNDr. ing.
Luďkem Dobrorukou. Od té doby jsem s dr.
Dobrorukou mluvil ještě dvakrát. Napsat, že
jsem se z těchto našich setkání vracel
nesmírně obohacen, by bylo velmi málo.

Byl to právě dr. Luděk Dobroruka, kdo
vystopoval přesná místa odchytu afrických
kopytníků, takže bylo a je možné učinit
přesné poddruhové vymezení této „vzácné
sbírky“, která byla do Československa
v sedmdesátých letech 20. století dovezena.
Také se zasloužil o sestavení rodokmenů
těchto zvířat chovaných v československých
zoologických zahradách. Spolu s dr.
Vratislavem Mazákem pak jako jediní čeští
vědci zasáhli i do taxonomie velkých savců
– zejména šelem a kopytníků. Dr. Luděk
Dobroruka zpracoval a jako jediný vedl
celosvětovou plemennou knihu vodušky
lečve, což byla historicky druhá taková
kniha vedená v tehdejším Československu.

Rád bych zde zmínil alespoň několik
momentů z našeho posledního rozhovoru.
Byl zvláštní tím, že dr. Dobroruka hovořil
o svém životě. O tom, jak se v Lipsku, coby
český student setkal s prof. Zukowskym. Jak
pracoval  v  zahradě  p ražské  i
královédvorské, proč z nich odešel a proč se
tam vracel. Jak se účastnil slavných
královédvorských expedic. Jak vznikala
jedinečná edice Zvířata celého světa, která
dodnes zůstává jedinou českou původní
odbornou literaturou zabývající se detailně
několika skupinami obratlovců. I jak měl
napsat 14. díl o psovitých šelmách, na který
si zajistil literaturu a který již nakladatelství
odřeklo. O tom, jak začínali světoví
zoologové výzkum velkých afrických
savců.... Mimoto hovořil o taxonomických
problémech mnoha poddruhů afrických

kopytníků – zejména zeber a antilop, ale i
primátů. Odborný přehled dr. Dobroruky byl
neuvěřitelný, a to přesto, že se výzkumu
velkých savců již 10 let nevěnoval. Zároveň
to však byl člověk nesmírně skromný.

Již během našeho prvního rozhovoru se
dr. Dobroruka zmínil o tom, že připravuje
práci o odlišnosti lebek bezhřívých zeber
(což by posilovalo většinou zoologů
neuznávaný poddruhový status těchto
krásných zeber), ale že ji již nedokončil.
Musel totiž odejít z Prahy (do Dvora
Králové) a dr. Heráň, který mu měření
zbývajících zebřích lebek slíbil, mezitím
zemřel. Tehdy jsem mu nabídl případnou
spolupráci. Dr. Dobroruka při našem
posledním rozhovoru moji nabídku přijal.
Předal mi svou metodiku, literaturu a  sdělil
mi i mnoho důležitých myšlenek, které se
tohoto tématu týkají. Záhy došlo k výměně
další literatury i čilé e-mailové komunikaci
mezi velkým českým zoologem a mnou.

Nicméně, neuplynul ani rok a přišla
zdrcující zpráva – dr. Luděk Dobroruka
zemřel. Z důvodu mnoha rozdělaných
vlastních projektů jsem do té doby na našem
společném tématu provedl jen přípravné
práce. Avšak slib daný dr. Dobrorukovi
v žádném případě neporuším. Zatím jsme
mu s prof. Luďkem Bartošem a dr. Jitkou
Víchovou věnovali svou práci o absenci
samčí infanticidy právě u bezhřívých zeber,
jež byla publikována v Journal of
Mammalogy. A je mi nesmírnou ctí, že budu
snad moci dokončit i poslední práci, kde
v čele autorů bude jméno Luděk Jindřich
Dobroruka ...

Jan Pluháček

    Petr Šípek, Lenka Šejnohová

P odobně jako mnoho jiných biologů i nás
na počátku července 2004 zastihla velice

smutná zpráva - odešel jeden z předních

českých zoologů RNDr. ing. Luděk Jindřich
Dobroruka. Byl nejen jedním z nejlepších
světových odborníků na stonožky a velkým



znalcem pavouků skákavek, chovatelem
cizokrajných zvířat a kynologem, ale
především vynikajícím člověkem.
Kdybychom měli vyjmenovat a dopodrobna
rozepsat, co vše za svůj život napsal a
objevil, vydalo by to na dlouhosáhlý
seznam. Byl autorem 140 odborných
publikací a krátkých sdělení, dále 33
populárně vědeckých článků, 14 populárně
vědeckých knih, šesti učebnic, sedmi
překladů a deseti plemenných knih, které
vedl během působení v ZOO Praha a ve
Východočeské zoologické zahradě. Účastnil
se také expedic ing. Vágnera do nitra
Afriky, kde pomáhal při odchytu zvířat pro
nově budovanou africkou expozici
Východočeské ZOO. Ve výčtu bychom
mohli pokračovat ještě hodně dlouho, ale to
není účelem této vzpomínky.

Pro nás byl Luděk hlavně člověkem,
který si i přes svou nesmírně vyčerpávající
nemoc nenechával své znalosti pro sebe.
Dodnes nevíme, jak a kde bral energii na to,
aby nás spolu se svou ženou Janou učil číst
mezi řádky přírody. Co, proč a jak - to byly
otázky, na které jsme museli neustále
odpovídat. Manželé Dobrorukovi nikdy
neprezentovali přírodu způsobem, na jaký
jsme byli zvyklí z učebnic, jako soubor více
či méně nudných faktů. Místo toho postupně
odhalovali jednotlivá tajemství a malé
zázraky způsobem, který oslovoval nejen
biology, ale i širokou veřejnost. V této
souvislosti si nemůžeme odpustit osobní
poznámku: Nevíme co bychom dnes dělali,
co studovali a co si zvolili za svoji budoucí
profesi, kdybychom oba nezávisle nedostali
v dětství od rodičů knihu manželů
Dobrorukových Malá tajemství přírody.
Tato kniha nejen nás, ale určitě i mnoho
ostatních zavedla na pole vědy. Dnes si už
nedokážeme svůj život představit jinak.

Mladým lidem se Luděk Dobroruka
věnoval již v Praze, jako pedagog na
Středním odborném učilišti pro chovatele
cizokrajných zvířat. Pod jeho vedením
vyrůstali ošetřovatelé, kteří se uměli o
zvířata nejen postarat, ale uměli je i
pozorovat a snažili se jim porozumět. Od

roku 1983, kdy ze zdravotních důvodů
odešel ze ZOO Praha, se odstěhoval do
Východočeského kraje. Působil ve
Východočeské zoologické zahradě jako
vedoucí referent pro kulturně výchovnou
činnost a pod jeho vedením pracovala i
Stanice mladých, přírodovědců. I když od
roku 1985 pracoval v ZOO jako vedoucí
zoolog výzkumného ústavu, stále vedl letní
přírodovědné tábory. Zprvu se konaly pod
hlavičkou Stanice mladých přírodovědců,
později byly součástí aktivit Klubu
NATURA, který Luděk v roce 1992 založil
spolu se svou ženou. Klub NATURA pořádá
pro zájemce z řad žáků základních škol,
studentů středních i vysokých škol i pro
pedagogy a další zájemce přednášky, terénní
exkurze, letní tábory a expedice do
zahraničí. Za zmínku stojí i více než
dvacetileté působení Luďka v přípravné
komisi Biologické olympiády pro kategorii
C a D. Vedl řadu odborných prací účastníků
biologických soutěží (Středoškolská
odborná činnost a Biologická olympiáda
apod.) a také diplomové práce. Mnohé z
těchto prací byly oceněny jak doma, tak i na
mezinárodních soutěžích a jejich autoři
úspěšně dokončili studium na vysokých
školách v ČR.

Pojmy se dají vysvětlit a fakta naučit.
Jsou ale některé věci, například schopnost
vnímat přírodu kolem sebe určitým
způsobem a mnohé další, které se dají předat
pouze srdcem. A právě to Luděk dokázal.
Často nám říkával: "Není těžké v přírodě se
dívat, ale je velmi těžké vidět". Význam této
věty jsme plně pochopili až nyní, kdy
dokončujeme vysokoškolské studium a
snažíme se předávat své znalosti novým,
budoucím biologům. Jsme přesvědčeni, že
Luděk byl člověk a biolog, který lidem ve
svém okolí otevíral oči, učil je, tak jako nás,
v přírodě "vidět". Na to nikdy
nezapomeneme, a bude-li to jen trochu v
našich silách, budeme jeho odkaz předávat
dál.

Petr Šípek a Lenka Šejnohová
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