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V apríli 2011 nás zasiahla smutná a nekompromisná správa. 14. apríla 2011 zomrela Lucia Bo-
báková a naplno sme si uvedomili, že navždy strácame priateľku a spolupracovníčku, nadšenú 
ochrankyňu a milovníčku prírody. Správa potvrdzovala, že sa definitívne skončil Luckin statočný 
boj s neúprosnou chorobou, s ktorou zápasila od leta roku 2007.

Lucka Bobáková sa narodila 4. novembra 1977 v Ružomberku. Stredoškolské vzdelanie získa-
vala na bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch, pričom vďaka jej nebojácnej povahe 
nie je prekvapujúce, že ho uzavrela štúdiom na St. George’s School v štáte Rhode Island v USA 
v roku 1996. V tom istom roku nastúpila na Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského 
v Bratislave, kde vyštudovala odbor environmentalistika (mgr.). Už počas vysokoškolských štúdií 
sa aktívne zapájala do činností, súvisiacich s prírodovedným výskumom a najmä s ochranou živo-
číchov, pričom najviac ju zaujímali dravé vtáky a netopiere. Vždy mala ambíciu svoje výsledky aj 
vedecky spracovať a publikovať a tak ešte pred skončením štúdia uverejnila napríklad výsledky 
faunistického výskumu netopierov na Muránskej planine a vo Veľkej Fatre [2, 5]. V diplomovej 
práci [6], ktorú úspešne obhájila v roku 2001, sa venovala detailnému štúdiu sezónnej dynamiky 
netopierov vo vybraných sprístupnených jaskyniach Slovenska. Údaje získané počas spracovávania 
diplomovej práce rozšírené o poznatky z ďalších sezón z Dobšinskej ľadovej jaskyne, Harmaneckej 
jaskyne a jaskyne Domica neskôr uverejnila v samostatných štúdiách [8, 9, 10]. Už počas štúdia 
sa stala členkou Slovenskej ornitologickej spoločnosti, Ochrany dravcov na Slovensku, Skupiny 
pre ochranu netopierov, neskôr po príchode na Muránsku planinu aj Speleoklubu Revúca.

Po absolvovaní štúdia pracovala bez prerušenia v organizáciách ochrany prírody. Najprv pô-
sobila ako zoologička na Správe Pieninského národného parku, neskôr, od roku 2002 až do roku 
2008, pracovala ako krajinárka a zoologička na Správe NP Muránska planina. Potom ju choroba 
prinútila prácu opustiť. 

Väčšinu jej profesionálneho života formoval záujem o živočíchy. Asi najviac sa venovala ma-
povaniu a výskumu netopierov, aktívne sa podieľala na organizovaní a realizácii ich pravidelného 
sčítania na zimoviskách [napr. 13, 16, 17]. Mala v úmysle detailne sledovať reprodukčnú kolóniu 
netopiera vodného (Myotis daubentonii) v Liskovskej jaskyni, ktorú objavila [32]. Ale aj v tomto 
zámere jej zabránila choroba. Nezanedbateľný je v mamalogickej oblasti Luckin aktívny prínos 
k problematike repatriačných pokusov sysľa pasienkového na viacerých lokalitách Slovenska 
[27]. A osobitnou kapitolou jej mamaliologickej činnosti bola účasť na výskume šimpanzov 
v Národnom parku Rubondo v Tanzánii v roku 2007 [34–36, 39]. Účasťou na tomto programe si 
Lucka splnila veľký životný sen.

Luckinou veľkou láskou boli popri cicavcoch dravé vtáky. Práve tento záujem ju už počas štúdia 
spojil s jej budúcim osobným ale aj profesionálnym partnerom, Ervínom Haplom. S ním a neskôr 
s ich synom Tomáškom prežila veľmi intenzívne svoj krátky, no plnohodnotný život. Napriek 
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tomu, že s výnimkou jedného projektového zámeru [4] neuverejnila o dravcoch inú prácu, je jej 
prínos v tejto problematike neprehliadnuteľný. Aktívne sa zapájala do ich monitoringu, najmä orla 
skalného a sokola rároha či sokola sťahovavého. S mimoriadnym nasadením a entuziazmom sa 
veľkou mierou pričinila o spracovanie jedného z prvých projektov LIFE, zameraného na záchranu 
orla kráľovského v slovenskej časti Karpát. 

Podobne bol nepostrádateľný Luckin prínos v ochrane prírody. Do série medzinárodných 
projektov, realizovaných Správou NP Muránska planina a ktoré už od roku 2004 boli zamerané 
na revitalizáciu rieky Muránka, sa zapojila s charakteristickým plným nasadením a tvorivosťou. 
Vďaka svojej húževnatosti a podpore najbližších, aktivity zamerané na ochranu rieky Muránka 
Lucka dotiahla do úspešného konca v podobe kompletného odstránenia migračných bariér pre 
živočíchy na tejto rieke. Ukončeniu tohto dlhodobého zámeru venovala v štádiu pokračujúcej 
choroby svoje posledné sily, a to ako zástupkyňa neinvestičného fondu Muránska planina v rámci 
realizácie projektu “Rieka bez bariér” [38]. Aj vďaka jej sile sa podarilo zavŕšiť obnovu cesty pre 
migráciu rýb a ostatných vodných organizmov na celom spomínanom toku. Rovnako nadšene sa 
jej podarilo zrealizovať medzinárodný tábor dobrovoľníckej práce INEX, ktorého účastníci sa 
podieľali na množstve ochranárskych aktivít [37].

Mal som možnosť sledovať prakticky celý profesionálny život Lucky Bobákovej. Patrila 
k najaktívnejším osobám či už na pracovisku na Správe NP Muránska planina, ale aj v rôznych 
mimovládnych organizáciách. Prekypovala energiou, húževnatosťou, najradšej bola ak mohla 

Lucia Bobáková v Národnom parku Rubondo v Tanzánii, 2007 (foto Dada Haplová).
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tvrdo fyzicky pracovať priamo v teréne. Okrem mnohých pracovných kontaktov sú pre mňa 
nezabudnuteľné chvíle na spoločných zahraničných cestách. S niekoľkými ďalšími priateľmi 
sme realizovali náročný prechod chorvátskym pohorím Velebit alebo zimný výskum netopierov 
v Bulharsku. A na Luckin obetavý výkon v záľahách snehu v bulharskom Pirine sa nezabúda. 
Lucka Bobáková nás opustila na vrchole svojich tvorivých síl. Napriek kruto krátkemu životu 
však po sebe nielen v zoológii zanechala nezmazateľnú stopu. Jej nenaplnené túžby, myšlienky 
a nápady, ako aj jej osobitý smiech, sú však už nenávratne vo večnosti.
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