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Patnáct let již uplynulo od doby, kdy dva vážení brněnští zoologové uveřejnili dvoustránkové iu-
bilatio k 60. narozeninám profesora RNDr. Jiřího Gaislera DrSc. A zároveň s ním i svoje laudatio, 
kterým vyzdvihli zásluhy svého kolegy nejen na poli chiropterologie, ale i celé vertebratologie, 
tedy zoologie obratlovců. Jejich anglicky psaný článek vyšel ve čtvrtém čísle časopisu Folia 
Zoologica z roku 1994, které bylo celé dedikováno oslavenci a tím samozřejmě i řádu Chiroptera 
(Zukal & Zima 1994). Tam také byla uveřejněna požehnaně hojná bibliografie Jiřího Gaislera od 
jeho první netopýří publikace z roku 1956 (k té se ještě vrátím!) až do tehdejší současnosti. 

Od té doby zeměkoule patnáctkrát oběhla slunce a díky odvěkému sklonu své osy přinutila 
české i moravské netopýry stejně tolikrát se uchýlit na dlouhé zimní měsíce do nevlídných, vlhkých 
a chladných míst, kam za nimi – věřím, že rád! přicházel i pan profesor Gaisler. Letos tak nadešel 
čas si připomenout již tři čtvrtiny století jeho života, z nichž většinu prožil s netopýry. Udělám to 
jako jeho přítel, který s ním sdílel dobré i méně dobré časy po téměř šedesát let a který je mu za 
mnoho vděčen. Před uvedením výčtu jeho zoologických zásluh, titulů a členství v nejrůznějších 
mezinárodních organizacích, vzpomenu ale – s dovolením redakce tohoto časopisu! – napřed také 
krátce na jeho mládí, aby se i mladší badatelé a čtenáři dozvěděli, že i pan profesor býval křepký 
jun, otužilý poutník a vytrvalý chodec. Že také již tehdy měl rád jazzovou hudbu a společenství 
dobrých přátel; těmi se dnešní pan profesor obklopoval rád i v mládí. 

S Jirkou jsem se náhodně seznámil ve čtvrtek 5. července 1951 na břehu Zámeckého rybníka 
v Lednici. Sedmnáctiletý mladík, jedináček a budoucí oktaván z Hradce Králové způsobně pro-
cházel se svými rodiči opuštěným a zanedbaným parkem, o který Lichtenštejnové již šest roků 
nesměli pečovat, já plaval na ostrov kroužkovat mláďata volavek a kvakošů. Ukázalo se, že se 
oba chceme příští rok přihlásit na studium zoologie na Karlovu univerzitu a také jsme se tam 
skutečně v jednom “studijním kroužku” sešli. Od té doby jsme spolu strávili neuvěřitelně mnoho 
času, neměl jsem tehdy bližšího přítele. Od roku 1953 jsme spolu jezdili téměř každoročně na 
mnohatýdenní pěší vandry po slovenských horách; někdy jen my dva, často se spolužákem Jar-
dou Kuldou. Když později komunisti dovolili cestovat – tehdy ještě pouze “hromadně” alespoň 
do ‘spřátelených’, tj. rovněž komunistických zemí (věc pro dnešní mládež nepochopitelná!), tak 
jsme vyjeli v r. 1958 do Rumunska na pohoří Bucegi a do Dunajské delty, o tři roky později do 
Bulharska na Starou planinu. Asi nejdál jsme spolu byli v roce 1968 na nejzazším severu Skotska, 
kde Atlantský oceán bušil u městečka Thurso do stametrových kolmých skal, z nichž vyletovalo 
tisíce mořských ptáků. Naše vandry po Slovensku pokračovaly i dalších šest roků po skončení 
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univerzitního studia v roce 1957; to už jsme jezdili i s manželkami. Naposled mám v deníku 
zapsán týdenní puťák Slovenským rudohořím a Muráňskou planinou v srpnu 1963. Nevzpomí-
nám si, že bychom se někdy za ty dlouhé roky nebo v těch nejvypjatějších chvílích nějak vážně 
pohádali, i když nemáme oba stejnou povahu; on má mnohem citlivější a vnímavější duši. Dost 
ale o mladých časech.

Myslím, že o netopýry se Jirka začal zajímat již nedlouho po příchodu na fakultu, tehdy Bi-
ologickou, dnes již znovu Přírodovědeckou. Nevím, jestli sám od sebe nebo zda mu to někdo 
poradil. Trochu tajuplně chodil do sbírek a depozitářů Národního muzea a výsledkem návštěv 
byla jeho první chiropterologická práce Faunistický přehled československých netopýrů, která 
vyšla v šestém čísle časopisu Ochrana přírody v roce 1956, tedy ještě za studií. I mne tehdy svým 
způsobem okouzlil ten první osmistránkový soupis “létajících myší”, který se mi dostal do rukou; 
upřímně řečeno jsem ani nevěděl, že nad střední Evropou poletuje tolik druhů netopýrů. S Jirkou 
jsem jel tehdy i na svoji první netopýří výpravu. V prosinci 1956 nás, dva studenty, sebou vzali 
na výzkumnou exkursi do Slovenského krasu tři fakultní asistenti, Vladimír Hanák, Karel Hůrka 
a Jaroslav Figala. Bydleli jsme všichni v jednom pokoji studeného hotelu Domica v Plešivci 
a prochodili v mrazivém a zasněženém Slovensku při maďarských hranicích mnoho jeskyní. Ta 
Jasovská byla první, kterou jsem v životě navštívil. Mám v deníku zapsánu její charakteristiku: 
zdála se mi tehdy, v mých třiadvaceti letech, “bezhlesně infernální.” Proč, to dnes již nevím. Zato 
Ördőglyuk, Čertova díra u Domice s létavci stěhovavými a s dávným loupežnickým otvorem ve 
stropě mi připadala “krásná a divoká”. Poslední deníková vzpomínka na onu naši první netopýří 
exkurzi je trochu bizarní: při zpáteční jízdě do Čech nám v nočním rychlíku kdosi ukradl velkou 
krabici s lákavým nápisem pokrmový tuk. Byla plná netopýřího guana.

Nebýt dávného příkladu a nadšení přítele Jiřího Gaislera, asi by mne po studiích nenapadlo 
chodit čtvrtstoletí za zimujícími netopýry do nevlídného podzemí Protržené přehrady v Jizerských 
horách a do čtyři sta roků starých a polozasutých cínovcových štol u Nového Města pod Smr-
kem. Mé srdce totiž patřilo ptákům, netopýrům jen rozum. A tak bych asi ani neměl titul RNDr., 
protože ten jsem získal právě na základě výsledků těch dlouhých a studených hodin strávených 
mezi jizerskými netopýry. Takže velký dík Jiřímu Gaislerovi!

Jiří Gaisler se narodil 3. 7. 1934 v Praze, ale vyrůstal a do gymnázia chodil v Hradci Králové. 
V letech 1952–1957 studoval zoologii na Přírodovědecké (tehdy Biologické) fakultě Karlovy 
univerzity v Praze; studia završil diplomovou prací Příspěvek ke studiu přizpůsobení netopýrů 
k letu a titulem promovaný biolog (rigorózní zkoušku a titul RNDr. povolil komunistický režim 
až mnohem později). Po promoci zakotvil profesně v Brně a to v tehdejší Laboratoři, pozdějším 
Ústavu pro výzkum obratlovců ČSAV, kde v postgraduálním studiu v letech 1957–1961 získal 
titul CSc. obhájením dizertační práce Ekologie a rozmnožování vrápence malého (Rhinolophus 
hipposideros). Brnu zůstal věrný dodnes. V roce 1969 přešel z Akademie na Přírodovědeckou 
fakultu Masarykovy univerzity (tehdy UJEP), kde se roku 1978 stal docentem na základě habili-
tační práce Příspěvek k systematice a ekologii netopýrů Palearktu. Práci podal ovšem už v roce 
1974, ale jako nestraník musel čtyři roky počkat, a to ještě se štěstím, na zahájení habilitačního 
řízení. Vyšší pedagogické a vědecké tituly byly tehdy dostupné pouze členům KSČ, a tak je 
mohl J. Gaisler získat až po převratu. V roce 1990 to byl po obhájení doktorské disertační práce 
Ekologie netopýrů (Chiroptera) palearktické oblasti titul DrSc. a v roce 1991 titul univerzitního 
profesora v oboru zoologie. Ke dni 7. 10. 2002 byl děkanem Přírodovědecké fakulty MU v Brně 
jmenován emeritním profesorem a jako emeritus stále pracuje a dodneška přednáší chiroptero-
logii, i když od r. 2007 již není zaměstnancem fakulty. Dosud je členem redakčních rad časopisů 
Folia Zoologica, Lynx a Vespertilio. V dobách svého plného úvazku přednášel na fakultě zoologii 
obratlovců, ekologii živočichů i jejich etologii. Byl vedoucím diplomových prací i školitelem 
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prací doktorských a pomohl tak vychovat desítky kvalitních přírodovědců. Vedl i četné terénní 
kurzy zoologie a neváhal zvát jejich účastníky i na svoji soukromou chalupu na hřebeni Orlických 
hor. V letech 1981–1983 přednášel zoologii a embryologii jako hostující docent v Univerzitním 
centru v alžírském městě Setifu. Za netopýry se vydával po celé zeměkouli. Myslím, že tak shlédl 
všechny světadíly a kdyby netopýři létali nad Antarktidou, vypravil by se i tam. 

Napsal dlouhou řadu vědeckých publikací a monografií z oboru mammaliologie, většina z nich 
se týkala řádu letounů (Chiroptera). Jeho práce do roku 1994 byly uvedeny ve shora zmíněném 
“laudatiu”; ty, které následovaly poté, jsou součástí mého dnešního “iubilatia”. Jeho spoluau-
torská Encyklopedie o savcích celého světa vyšla – kromě češtiny i ve čtyřech dalších jazycích. 
Mezi přírodovědci je asi nejvíc citována Gaislerova učebnice Zoologie obratlovců, zejména její 
druhé přepracované vydání s Janem Zimou (Gaisler & Zima 2007) a další dvě učebnice biolo-
gie (zoologie), jejichž je spoluautorem. Obdivuhodné jsou i jeho znalosti jazykové, na padesáti 
mezinárodních konferencích, sympoziích a kongresech, které absolvoval, byl schopen hovořit či 
přednášet v angličtině, němčině, francouzštině i ruštině. Dodnes zůstává předsedou oborové rady 
doktorského studijního programu biologie na Přírodovědecké fakultě MU, místopředsedou České 
zoologické společnosti, členem výboru České společnosti pro ochranu netopýrů a také respek-



160

tovaným členem renomovaných mezinárodních organizací IUCN Species Survival Commission 
(UK) a Bat Conservation International (USA).

Svoje blahopřání k Jirkových narozeninám skončím tak, jak jsem začal. Soukromě a napůl 
rozmarně. Věřím, že mně odpustil, že jsem jeho osobu a naše stará slovenská putování uvedl před 
mnoha roky v mých povídkách pro mládež a že se také objevil v některých kapitolách knihy Nej-
krásnější sbírka. Jirka v nich tam vystupuje jako moje alter ego v roli tichého a citlivého přítele. 
Někdy jsou ty texty zcela pravdivé, třeba v kapitole o Slovenském krasu nebo Vihorlatu, jindy 
jsem ty dávné cesty a příhody s mým “druhým já” vylíčil, jak už to bývá, malinko jinak než se 
přihodily. Já jsem mu zase odpustil, že v srpnu 1957 ztratil v Gdyni při naší první dobrodružné 
– tehdy ještě nutně tajné a bez cestovních pasů – čtrnáctidenní cestě k Baltu můj cestovní deník. 
Myslel jsem kdysi, že se Jirka stane ornitologem a zavedl jsem ho proto za studií i na “Maniny”, 
na Libeňský ostrov v Praze, kam jsem od roku 1948 chodil pomáhat Ing. Kadlecovi s rukoděl-
nou výrobou ptačích kroužků. Dnes jsem ale rád, že Jirka ptačímu vábení nepodlehl a stal se 
z něj chiropterolog. Vážím si toho, že svoji první odbornou práci – The use of coloured bands in 
investigating bats – jsem mohl roku 1961 uveřejnit s ním jako se spoluautorem. Trochu mě mrzí, 
že nedal na moje dávné přemlouvání a neujal se organizování, resp. sepsání Fauny savců (kdysi) 
Československé republiky. Myslím, že by mu to, díky jeho odborným i pracovním schopnostech, 
příslušelo nejvíc ze všech badatelů a že by tak pomohl zabránit ostudě, že savci jsou jedinou třídou 
našich obratlovců, kteří svoji “Faunu” nemají a asi už mít nebudou. 

Je to možná čtyřicet roků, kdy jsme seděli u grogu v Jirkově chalupě na Šerlichu a mluvili, 
vážně i nevážně, o netopýrech. Jirkova vlídná a krásná žena Věra, se kterou má dvě dcery, tehdy 
v žertovné narážce na Jirkovo zaujetí netopýry řekla s úsměvem, že by měl mít vrápence vytesa-
ného i na náhrobním kameni. Zapamatoval jsem si to a tak letošnímu oslavenci přeji, aby trvalo 
ještě dlouho, velmi dlouho, než se to ušaté zvíře na tom kameni objeví. 

Publikace Jiřího Gaislera se vztahem k netopýrům 
vyšlé po publikaci bibliografie roku 1994*
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