
 
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že 

v sobotu 17.12.2022 zemřel ve věku 91 let 
 
 

Doc.RNDr. Vladimír Hanák CSc., 
 

zakladatelská osobnost moderního výzkumu netopýrů, čestný člen ČESON a 
nezapomenutelný učitel několika generací našich netopýrářů.  

  
 
 

Vladimír Hanák patřil k nejvýznamnějším představitelům poválečné generace českých 
zoologů. Již v průběhu padesátých let minulého století se stal klíčovou autoritou 

moderního výzkumu savců, zejména netopýrů, široce respektovanou v celoevropském 
kontextu. Jeho působením se stala katedra zoologie PřF UK jedním z nejdynamičtějších 

evropských center tohoto oboru. I v průběhu 70. a 80. let, kdy byl pro své názorové 
postoje vystaven tvrdým persekucím, dokázal vytvořit ve svém okolí oázu intelektuální 
svobody smysluplně integrující výzkumné zájmy s péčí o osobnostní růst nastupujících 

studentských generací. Jako čelný funkcionář fakulty se pak zásadním způsobem 
přičinil o její porevoluční transformaci.  

 
Jeho přínos na poli výzkumu netopýrů lemuje - od prvních soustavných přehledů netopýří 

fauny Československa - série prioritních objevů s nemalým mezinárodním ohlasem 
(Plecotus austriacus, Myotis brandtii, revize statutu Rhinolophus bocharicus, Myotis 

longipes, Myotis daubentoni, rodu Hypsugo atd.). Ve své monumentální, bohužel 
nepublikované, disertační práci (1961) zohlednil detailně rozšíření a taxonomii všech 

středoevropských netopýrů. Spolu s Jiřím Gaislerem, jedním z prvních svých studentů, 
stál u zrodu a průběžné koordinace rozsáhlých výzkumných programů - kroužkování 
netopýrů (s řadou publikačních výstupů a prioritních zjištění), monitoringu zimovišť 

atd. Organisoval první světovou chiropterologickou konferenci, jejíž pokračování 
představují dodnes nejvýznamnější platformu setkávání světových výzkumníků oboru.  

Vladimír byl vynikajícím terénním biologem, uplatňujícím své zkušenosti nejen v 
domácím středoevropském kontextu, ale i v průběhu četných zahraničních výprav v 

řadě oblastí střední Asie a východního Mediteránu. Shromáždil první ucelené poznatky 
o netopýří fauně Bulharska, Albanie, Lybie a dalších území. Zásadním způsobem se 

přičinil i o popularisaci poznatků o biologii netopýrů a rozvoj souvisejících 
ochranářských opatření. Založil terénní stanici Ruda u Veselí n. L., která se průběžně 

stala jedním center terénních výzkumů našich netopýrů. Stál u zrodu Národního parku 
Podyjí, kde dlouhodobě působil jako předseda poradního sboru, podobně jako v 

expertních týmech ministerstva životního prostředí. Patří i k otcům zakladatelům naší 
organisace, jejichž aktivit se od počátku průběžně účastnil. 

 



Jeho mezinárodní vědecký přínos doznal i řadu formálních ocenění, v neposlední řadě 
např. nejprestižnější uznání zásluh o světový rozvoj výzkumu savců - čestné členství 

American Society of Mammalogists. 
Během desetiletí svého fakultního působení Hanák vychoval nepřehledné množství žáků a 

následovníků, pro něž se jeho fenomenální, široce vzdělaná a lidsky bohatá osobnost 
stala nezapomenutelným inspiračním příkladem. Naší netopýrologii vytvořil svým 

působením mimořádně robustní základnu, a to nejen baterií poznatků týkajících se 
našich netopýrů, ale v první řadě příkladem, jak zábavnou a poučnou činností může 

setkávání s netopýry být a jak lze tuto činnost bezbolestně skloubit s osobním 
uspokojením a oprávněným pocitem naplněného života.     

Pro všechny, kdo měli štěstí s Vladimírem se osobně setkat, je jeho odchod velmi 
bolestnou ztrátou. Jeho životní moudrost i fenomenální smysl pro humor provázející 

jeho velkorysý nadhled dokázaly do posledních chvil života vtisknout každému setkání 
nezapomenutelný punc pohody a životního optimismu.  

Bude nám velmi chybět. 
 
 

 
 
 


