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Abstrakt 

 

Oskar Heinroth byl německý zoolog a je mnohdy povaţován za zakladatele etologie. Celoţivotním 

pozorováním ţivočichů, zejména ptáků, došel k závěru, ţe pohyby, projevy chování a další do té doby 

opomíjené znaky jsou pro jejich správnou systematiku stejně podstatné jako znaky morfologické. Je 

objevitelem druhově typického pudového jednání a jako první pozoroval i několik dalších 

etologických fenoménů jako například vtištění, pokles prahové hodnoty intenzity signálu nebo reakce 

běţící naprázdno. Zaslouţil se o věcnější pohled na psychický svět zvířat a poloţil základy etologické 

metodiky. Díky jeho pracím pronikl do psychologických věd darwinistický přístup. Zaslouţil se i o 

vyuţívání fotografie a záznamu zvuku v etologii. Na základě jeho poznatků ustavili Konrad Lorenz, 

Erich von Holst a Nicholas Tinbergen etologii jako komplexní vědu, které se později dostalo 

akademického uznání.  

 

Klíčová slova: 

Oskar Heinroth, etologie, ornitologie, evoluce, vrozené chování, učení 

 

 

 

Abstract 

 

Oskar Heinroth was a German zoologist and is frequently considered as the founder of ethology. 

Thanks to his lifetime observing of animals, especially birds, made he the conclusion that movement, 

display of behavior and other signs which haven´t been taken into account until his days are equally 

important for the right animal classification as morphology. He is a discoverer of species typical 

instinctive behavior and he observed as the first one several other ethological phenomenons as 

imprinting, drop-off of the treshold value of the signal or idle-running reactions. He iniciated a more 

pragmatic sight into animal psychics and laid foundations of ethological methodics. Thanks to his 

publication a darwinistic attitude got access into psychological sciences. Regarding his evidence 

Konrad Lorenz, Erich von Holst and Nicholas Tinbergen constituted ethology as integrated science, 

which has later been confirmed on the premisies of universities. 
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1 Úvod: Proč právě Oskar Heinroth? 

Jméno Oskara Heinrotha nepatří mezi vědeckými osobnostmi k nejvěhlasnějším. Moţná je to 

tím, ţe bádání na poli zoologie a chování zvířat vyţaduje do jisté míry spíše skromnější osobnost a 

převáţně faktografická práce, které se věnoval, nepatří k nejpřitaţlivějším oblastem vědy, moţná tím, 

ţe jej zastínil jeho ţák Konrad Lorenz, který byl natolik výraznou osobností, nadaným 

popularizátorem vědy a mistrem slova, ţe dokázal ve svých pracích šťastněji a moţná i pro širší 

veřejnost přitaţlivěji zformulovat i ty myšlenky, které náleţely původně Oskaru Heinrothovi, a tím jej 

o jistý díl slávy připravil. Neučinil tak ovšem v ţádném případě vědomě, ve svých pracích se o svém 

předchůdci a učiteli často s respektem zmiňoval a neopomněl vţdy zdůraznit, ţe objev toho kterého 

jevu náleţí ve skutečnosti O. Heinrothovi (Lorenz 1978). Přesto zůstává jméno Oskara Heinrotha 

poměrně málo známé, ať uţ to je proto, ţe díky poměrně malým kontroverzím své osobnosti se 

nemůţe s Lorenzem měřit ani v přitaţlivosti svého ţivotního příběhu, ani ve skandálnosti svých 

myšlenek (Sax 2000), či tím, ţe jeho publikační aktivita, ač značná, se soustředila skutečně jen na 

zoologickou problematiku a nikdy si neosoboval právo převádět své názory i do oblasti etiky a být 

morální autoritou, jako tomu bylo u Lorenze (K. Heinroth 1971, Jahn 2000).  

Nechme ovšem nyní stranou příčiny relativní neznámosti Heinrothova jména. Je nesporné, ţe 

pro etologii se jedná o jednu z nejdůleţitějších osobností a bývá zmiňován i jako její zakladatel 

(Lorenz 1978). Zaslouţil se důleţitou měrou o zformování této v jeho době teprve vznikající vědy, 

stojící na pomezí zoologie, ekologie a smyslové fyziologie, v samostatnou vědní disciplínu, a o 

rozluštění některých základních sporů (například konfliktu, vedeného mezi behavioristy a účelovými 

psychology o tom, zda má na chování zvířat rozhodující vliv instinkt nebo naučené procesy, viz níţe), 

které se souběţně s ustavováním etologie řešily (Jahn 2000). Dále nelze pochybovat o tom, ţe se 

zaslouţil o zavedení darwinistického způsobu nazírání přírody i do oblasti psychologie, která 

darwinistickým myšlenkám odolávala ze všech věd nejdéle (Lorenz 1978) a rovněţ o to, ţe elementy 

chování se začaly chápat s ohledem na taxonomickou průkaznost na roveň morfologickým znakům. 

Nesporné jsou i jeho nepřímé přínosy, například zavedení některých nových způsobů péče o zvířata a 

modernizace zoologických zahrad, z nichţ mnohé se přijetím Heinrothových metod a novátorských 

nápadů nejen zatraktivnily pro běţného návštěvníka, ale staly se i důleţitým polem vědeckého 

výzkumu, coţ ještě začátkem 20. století nebylo rozhodně pravidlem. Bylo by rovněţ chybou 

opomenout Heinrothovo vizionářské nakládání s fotografií a záznamem zvuku, coţ jsou pomůcky 

v dnešní etologii zcela běţné, ovšem Heinroth byl patrně prvním významným zoologem, který těchto 

metod pravidelně pouţíval (K. Heinroth 1971). V neposlední řadě je třeba si uvědomit, ţe Heinroth 
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měl velký vliv i zprostředkovaně, neboť na jeho dědictví stavěli později velmi plodní a úspěšní vědci 

jako například Nicholas Tinbergen či jiţ zmiňovaný Konrad Lorenz (Jahn 2000). 

Pro představu o důleţitosti Oskara Heirotha nejen pro srovnávací výzkum chování, nýbrţ i pro 

celou zoologii jako takovou jsem zatím uvedl jen několik příkladů jeho přínosu, ovšem je nutno ihned 

na začátku této práce podotknout, ţe na poli zoologie měl Heinroth fascinující záběr a šíři vědomostí, 

které z něj činily mnohostranného a nesmírně plodného vědce a autora. Úkolem této práce tedy bude 

rozvést výše zmíněné přínosy pro zformování nové vědní disciplíny, etologie, a ukázat co nejnázorněji 

význam Oskara Heinrotha na tomto vědeckém poli.  
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2 Výzkum chování zvířat v Evropě a Severní Americe 19. a 

počátku 20. století 

Otevření otázky chování zvířat bylo ze všech vědeckých prací 19. století patrně nejvíce 

podmíněno slavnou knihou Charlese Darwina (1809 – 1882) O původu druhů přírodním výběrem. 

Jako první totiţ Charles Darwin narazil na problém kategorizace chování u zvířat a jeho řešení této 

otázky se velmi podobalo názorům pozdějších badatelů, totiţ, ţe znaky v chování můţeme pojímat 

v podstatě stejně jako znaky morfologické, a ţe na jejich vývoj působí stejné mechanismy, totiţ 

dědičné změny v kombinaci s přírodním výběrem. Darwin jako první vyslovil názor, ţe veškeré 

změny v chování jsou jen projeveným důsledkem zmíněných změn morfologických (Veselovský 

2005). Tomuto názoru se ještě nějaký čas nedostalo slyšení, ovšem pozdější vzkříšení myšlenky 

nakládat s chováním stejně jako s morfologickými kategoriemi bylo právě jedním z nejpodstatnějších 

Heinrothových vědeckých příspěvků a pro pozdější etology je tento způsob uvaţování jiţ zcela 

samozřejmý (Lorenz 1978). Darwin ovšem na poli budoucí etologie nezůstal jen u tohoto, byť 

bystrého, předpokladu, nýbrţ sám publikoval později práci The Expression of Emotions in Man and 

Animals (1872), pojednávající o výrazových prostředcích člověka a dalších ţivočichů, se snahou 

postihnout vývoj těchto znaků. Byl ostatně toho názoru, ţe psychika zvířat se v mnohém podobá té 

lidské, ať uţ jde o existenci emocí či některé kognitivní procesy.  

Ne všichni myslitelé druhé poloviny 19. století se ovšem ztotoţňovali s názorem, ţe psychika 

zvířat je v mnohém podobná té lidské. Nejostřeji se proti tomuto mínění vymezil C. Lloyd Morgan 

(1852 – 1936), který sepsal, na základě svých experimentů s domestikovanými hrabavými, knihu An 

Introduction to Comparative Psychology („Úvod do srovnávací psychologie“), čímţ vlastně definoval 

tuto vznikající vědu, s etologií úzce související. Je autorem takzvaného „Morganova kánonu“, v němţ 

redukuje psychické schopnosti zvířat pouze na nejjednodušší původce projevovaného chování a 

odmítá diskuzi o nějakém širším psychickém světě zvířat (Veselovský 2005).   

 Tato hlavní větev vědeckého vývoje, kterou nyní sledujeme, měla i přesto, ţe bylo 

předkládáno mnoho exaktních argumentů, velmi silný filosofický a etický náboj uţ jen proto, ţe úvahy 

o psychickém světě zvířat a jejich myšlenkových schopnostech logicky vedly i k zabývání se velmi 

citlivou otázkou o úloze člověka v přírodě, coţ bylo téma, fascinující nejen na konci 19. století, jehoţ 

mysliteli se nyní zabýváme. Na začátku 20. století došlo k sveřepému střetu dvou vědeckých škol, 

zabývajících se nejen psychickými kvalitami zvířat, ale v důsledku i principy učení, aplikovatelnými i 

na lidi (Veselovský 2005). 
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2.1 Názorový střet mezi školou účelové psychologie a behavioristickou školou 

Na konci 19. století se souběţně rozvíjely dvě vědecké školy. Spíše evropským náhledem na 

psychiku zvířat byl tzv. vitalismus, reprezentovaný nejvýrazněji Jakobem von Uexküllem (1864 – 

1944), který se později coby váţený vědec stal i členem rady Deutsche Gesellschaft für 

Tierpsychologie (Německá společnost pro psychologii zvířat), jejíţ zaloţení roku 1936 je mnohdy 

pokládáno za pravý moment vzniku etologie (Jahn 2000), a to i přesto, ţe myšlenkový diskurz té doby 

byl jiţ značně odlišný od učení, které von Uexküll prosazoval v době, kdy se vitalismu popřávalo 

největšího sluchu. Vitalisté soudili, ţe všechny ţivotní projevy zvířat jsou řízeny jakousi 

nepostiţitelnou přírodní silou, která se vymyká vědeckému zkoumání, jeţ by se kromě zaţitého výrazu 

élan vitale dala popsat v češtině nejlépe asi výrazem „duše“. Přestoţe měli dobré povědomí o chování 

a o instinktivních procesech zvířat a byli mnohdy jejich znamenitými pozorovateli, nesnaţili se 

pozorované jevy příliš do hloubky zkoumat, neboť byli přesvědčeni, ţe zmíněná transcendentální síla 

je sama o sobě dobře vysvětluje. Vitalisté včetně Jakoba von Uexkülla byli rovněţ silnými odpůrci 

darwinismu (Deichmann 1995).   

Druhou vědeckou školou této doby, která se naopak nejvíce rozvíjela ve Spojených státech 

amerických, byla škola tzv. účelové psychologie. S vitalismem měla společný velký zájem o 

pozorování zvířat v jejich přirozených podmínkách a dobré pozorovací schopnosti svých představitelů, 

jako byl například William McDougall (1871 – 1938), ovšem zásadně se lišila tím, ţe přisuzovala 

naprosto ústřední úlohu instinktu, tedy pojmu, který vitalisté spíše ignorovali (Deichmann 1995, 

Veselovský 2005). Dalším rysem této nauky, který propůjčoval instinktu onu aţ mystickou úlohu, byl 

předpoklad, ţe zvířata svým chováním sledují nějaký účel (odtud účelová psychologie, anglicky 

„purposive psychology“) a není zde místo pro vysvětlení jakéhokoli chování mechanisticky. Instinkt 

pak má úlohu jakéhosi vedení k tomuto účelu, které se vymyká přírodním zákonitostem (Lorenz 

1978).  

Právě neochvějné trvání na dominantní roli instinktu, tedy vrozeného mechanismu, vedlo 

k výše zmíněnému sveřepému konfliktu s behavioristy, kteří se od účelových psychologů odštěpili na 

počátku 20. století a kritizovali instinkt jako nevědecký pojem. Pojem instinktu ostatně takovouto 

kritiku podle některých pozdějších autorit na poli etologie (Lorenz 1978, Veselovský 2005) 

zasluhoval, neboť byl sám o sobě jakousi „černou skříňkou“, která sice byla předkládána k uvěření, ale 

mechanismy jejíhoţ vnitřního fungování nebyli účeloví psychologové schopni a ani ochotni 

uspokojivě vysvětlit. Ostatně, představitel účelové psychologie, nizozemský zoolog Bierens de Haan, 

to shrnul stručně tvrzením: „Pozorujeme instinkt, ale nevysvětlujeme ho.“ (Lorenz 1978).  

Behavioristická škola měla za cíl objasnit projevy chování zvířat objektivním, řízeným 

pokusem (Veselovský 2005). Behavioristé na rozdíl od psychologické školy nevěnovali valnou 

pozornost pozorování zvířat v jejich přirozeném prostředí a dávali přednost dobře naplánovanému 

experimentování, neboť bylo třeba záměrně odlišit metodiku své vědy od té účelově psychologické. 

Behaviorismus měl představovat nejpřísněji vědeckou metodu zkoumání psychických pochodů, v níţ 
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vládne vědecká empirie a není místo pro metafyzické spekulace (Lorenz 1978). Behavioristé vycházeli 

z nauky Ivana Petroviče Pavlova (1849 – 1936) o reflexech, neboť řetězec reflexů, začínající 

podnětem a končící projevenou činností, nejlépe odpovídal jejich poţadavku příčinné souvislosti mezi 

jedním a druhým krokem. Zde mimo jiné vidíme úzkou spolupráci mezi zoologickým pozorováním a 

fyziologickými vědami, která posléze ve 30. letech 20. století vedla k ustavení etologie coby 

multidisciplinární vědy, jak se ještě zmíníme dále. Behavioristická škola nicméně se vznikem etologie, 

který korigoval některé logické chyby a nedostatky jejích teorií, rozhodně nezanikla, ba právě naopak 

se zejména ve Spojených státech stala úspěšnou vědou, populární i mezi laickými vrstvami, jejíţ vliv 

přetrval aţ do 70. let 20. století (Veselovský 2005).  Jejím nejznámějším představitelem je Burrhus F. 

Skinner (1904 – 1990), který se věnoval zejména experimentům s drobnými hlodavci či ptáky v tzv. 

Skinnerových boxech, kdy na principu odměny (většinou přidělením potravy) za provedení ţádoucího 

pohybu (jinak téţ operantní podmiňování) zkoumal, zda dochází k posilování ţádoucí odpovědi 

(Veselovský 2005). Přestoţe dílčí výsledky byly povzbudivé a skutečně potvrzovaly, ţe pomocí této 

metody pokusu a omylu lze docílit ţádoucí odpovědi, názory, které ze svých experimentů Skinner 

vyvodil, dalece přesahovaly význam těchto experimentů – totiţ, ţe na základě úspěchů s naučenými 

vzorci chování došel k názoru, ţe veškeré chování je naučené. Vzhledem k tomu, ţe Skinner 

experimentoval právě jen s procesy, na které můţe učení mít podstatný vliv, a jakékoli jiné psychické 

pochody do svých úvah nezahrnul, a navíc ignoroval jakékoli programy vrozené a základní biologické 

a ekologické charakteristiky pokusných zvířat (Veselovský 2005), je celkem pochopitelné, ţe dospěl 

k názoru o jedinečném vlivu učení. Experimentoval-li s jediným elementem chování, nemohl dobře 

ani k jinému závěru dojít. Skinner šel ovšem ještě dál a své závěry aplikoval i na lidi. Tvrdil, ţe 

s pomocí své metody dokáţe z jakéhokoli ţáka vychovat jak hlupáka, tak génia, a své myšlenky 

vyjádřil dokonce v utopickém románu Walden Two, v němţ popisuje svobodu a vysokou úroveň 

společnosti, jejíţ členové prošli zmíněným výchovným procesem (Veselovský 2005). Protoţe 

behavioristická škola se díky svým svérázným závěrům a nakonec naprostému popírání dědičnosti 

brzy rozešla s biologickými paradigmaty nejen své doby, ale i současnosti, můţeme ji chápat jako 

větev nesouvisející jiţ nadále s etologií a v tomto okamţiku ji opustit. 

Zmínka o konfliktu mezi purpozivisty (účelovými psychology) a behavioristy ovšem má svůj 

význam, neboť velmi oddálil průnik myšlenek evoluce a zejména přirozeného výběru, které byly 

v první polovině 20. století jiţ běţné téměř ve všech biologických odvětvích, i do věd o psychologii a 

tedy i psychologii zvířat (Lorenz 1978). Jelikoţ šlo o velmi tuhý spor a obě strany měly potřebu 

vyhranit se co nejdůrazněji vůči argumentům protistrany, které povaţovaly za nesmyslné, nakonec obě 

strany zastávaly extrémní stanoviska, která by moţná bez takové silné konkurence myšlenek ani 

nevznikly. Obě strany vlastnily jistou metodu, jak se na psychické pochody zvířat dívat, ale bohuţel to 

byla právě ta metoda, kterou by spíše potřebovala její protistrana, jeţ ji ovšem paradoxně šmahem 

zamítala i s celou konkurenční naukou. Proto purpozivisté, kteří si byli vědomi existence vrozených 

způsobů chování, svým trváním na nepostiţitelnosti instinktu nedokázali analyzovat na základě 
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příčinné souvislosti nic ze svých bystrých pozorování, zatímco behavioristé, u nichţ byla kauzální 

analýza naopak silnou stránkou, neměli díky pohrdání pozorováním jako nevědeckou metodou vůbec 

moţnost přesvědčit se o existenci způsobů chování, nepostiţitelných laboratorním experimentem, a 

proto nakonec dospěli k dogmatickému tvrzení o naučenosti všech projevů chování (Lorenz 1978).  

Právě velmi dobrá znalost argumentů protivníků vedla na obou stranách ke strnutí na původních 

stanoviskách a celkem nás nepřekvapí, ţe těmi, kdo posunuli výzkum chování zvířat opět o kus dál, 

byli vědci, kteří se do tohoto názorového sporu nijak nezapletli a díky tomu přišli s originálními 

vlastními tezemi (Lorenz 1978).    

 

2.2 Charles Otis Whitman a Wallace Craig 

Americký zoolog Charles Otis Whitman (1842 – 1910) byl právě představitelem vědeckého 

výzkumu vrozených forem chování, který se díky tomu, ţe se jej netýkal spor mezi behavioristy a 

purpozivisty, ocitl se svými myšlenkami dočasně na periferii vědeckého výzkumu chování. Moţná 

právě proto přišel jako první s myšlenkou, jak vědecky postihnout vrozené vzorce chování, 

povaţované ještě dlouho po něm purpozivisty za nevysvětlitelné a behavioristy popírané (Lorenz 

1978). Zároveň představuje myšlenkový směr, který uţ směřuje přímo k etologii. Charles O. Whitman 

byl zoologem, který se zabýval především studiem vodních ţivočichů a hmyzu. Ve státě 

Massachusetts zaloţil na konci 19. století mořskou biologickou stanici a kromě těchto aktivit se 

zabýval také chovem holubů, na kterých se rovněţ věnoval výzkumu vrozených vzorců chování 

(Veselovský 2005). Objevil při té příleţitosti způsoby pohybu, které vykazují při porovnávání mezi 

druhy, rody či většími taxonomickými skupinami změny velmi se podobající změnám morfologickým. 

Stejný objev učinil nezávisle na Whitmanovi (neboť jeho práci ani jeho samotného vůbec neznal) roku 

1906 Oskar Heinroth a opět nezávisle na něm později Konrad Lorenz (Lorenz 1978). V důsledku 

svých pozorování dedukoval Whitman ve své knize Animal Behaviour (1899), ţe instinkt je nutno 

zkoumat z hlediska fylogenetického vývoje stejně tak jako morfologické znaky, neboť má právě tak 

svůj dlouhodobý vývoj a jeho projev je závislý na tvarech těla a struktuře orgánů (Veselovský 2005). 

V této formulaci uţ bezpečně poznáváme myšlenková východiska, na kterých stojí srovnávací 

fyziologie chování neboli pozdější etologie, jen s tím rozdílem, ţe fenotypové znaky jsou později 

nahrazeny genetickou podmíněností, kterou ovšem Whitman vzhledem k tomu, ţe svou práci sepsal 

ještě před znovuobjevením Mendelových zákonů o dědičnosti a následným objasněním mnoha 

genetických mechanismů, ještě nemohl znát (Jahn 2000).  

 Charlesi Otisovi Whitmanovi tak náleţí prvenství ve vědeckém vysvětlení instinktivních 

mechanismů. O důleţitosti tohoto počinu svědčí i názor Konrada Lorenze, který ve svých 

vzpomínkách jasně formuluje, ţe „objev homologizovatelnosti způsobů pohybu je archimedovským 

bodem, z něhoţ vznikla etologie čili srovnávací výzkum chování.“ (Lorenz 1978). Podobně jako 

později Heinroth ovšem nevyjádřil ţádný názor ohledně fyziologie těchto vzorců chování, a tak tato 
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otázka musela počkat na své vyřešení aţ na pozdější spolupráci zoologa Konrada Lorenze a fyziologa 

Ericha von Holsta (Jahn 2000). 

 Whitman tedy navrhl coby metodu, jak zkoumat vznik, vývoj a formy instinktu, srovnávací 

studie chování u několika druhů. Podobně jako purpozivisté respektoval potřebu pozorování zvířat 

v jejich přirozeném prostředí a podobného názoru byl i jeho ţák Wallace Craig (1876 – 1954), který 

pokračoval ve Whitmanově myšlenkovém odkazu a objevil další zajímavý jev, totiţ pokles prahové 

hladiny kontaktu při nedostatku libovolného podnětu – objevil jej při pozorování samičky hrdličky, 

která si po delší izolaci od sexuálního partnera začala nakonec namlouvat jeho ruku (Veselovský 

2005)
1
. Kromě toho také Craig rozdělil chování na rigidní konečnou sloţku, kdy se provádí přesně 

daný vrozený pohyb, a variabilní vyhledávací sloţku, která se můţe lišit individuálně jak délkou 

trvání, tak kvalitativními vlastnostmi. Tuto sloţku nazval apetenčním chováním a postuloval, ţe podle 

intenzity projevů apetenčního chování se dá odhadnout míra připravenosti k určitému konečnému 

chování, ať uţ to je chování potravní nebo sexuální (Veselovský 2005). 

 Whitman ani Craig nedošli zdaleka takového věhlasu jako reprezentanti účelové psychologie a 

behaviorismu, a to ani přesto, ţe se jim povedlo uspokojivě vysvětlit otázku vrozeného chování a 

instinktu, kterou zmíněné školy buď odmítaly, nebo nad jejímţ řešením zavíraly oči. Jejich práce 

začaly být brány váţně aţ poté, co ke shodným závěrům došel v Německu Oskar Heinroth a jeho 

následovníci (Lorenz, 1978). Přestoţe by se Whitman a Craig dali povaţovat za první opravdové 

etology ve smyslu, jak dnes toho termínu pouţíváme, většina podstatného uţ se na tomto poli 

odehrávala později výhradně na německé půdě nebo alespoň v německém kulturním a jazykovém 

prostředí, později díky Nicholasi Tinbergenovi i na půdě britské (Jahn 2000).   

 

                                                   
1 Zmíněný objev byl ovšem učiněn, podobně jako objevení souvislosti mezi projevy chování a morfologickými 

útvary, několikrát nezávisle na sobě. Jeho autorství je připisováno i Oskaru Heinrothovi (K. Heinroth 1971), 

který uveřejnil své pozorování tohoto jevu na tokovém chování samce labuti velké uţ roku 1911 ve své práci 

Beiträge zur Biologie, namentlich Ethologie und Psychologie der Anatiden. Přesto se, podobně jako u několika 

dalších případů, kdy byl některý jev objeven či metoda vynalezena dvěma nebo i více vědci najednou, nedá 

hovořit o plagiátorství, a můţeme nalézt prameny, které přisuzují daný objev jednomu i druhému vědci, či  

prameny, v nichţ je přímo zmíněno, ţe objev náleţí oběma autorům současně, a to i přesto, ţe mnohdy 

jednotlivé objevy dělí mnoho let. Nelze se příliš divit tomu, ţe počátkem 20. století docházelo k takovýmto 

mnohonásobným objevům téhoţ jevu – komunikace mezi vědci, a mezi vědci evropskými a severoamerickými 

obzvlášť, ještě nebyla na tak vysoké úrovni jako dnes, a například právě Wallace Craig pracoval zcela stranou 

většinových vědeckých proudů, takţe není nijak nepravděpodobné, ţe o sobě s Oskarem Heinrothem do jisté 

doby vůbec nevěděli (Jahn 2000, Veselovský 2005). 
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2.3 Vývoj etologie na německé půdě 

Nesporný vliv na utváření vědy v té které zemi má jazykové a kulturní zázemí, které 

dohromady utváří jakousi „duši národa“. Není tedy divu, ţe věda se ubírala v mnohých zemích zcela 

rozdílnými cestami, přestoţe například podmínkami samotnými se nemusely aţ tak lišit (Komárek 

2008). Ţe etologii, vědě, která chápe zvířata jako tvory, jejichţ psychika si ţádá důkladného zkoumání 

a nelze ji odbýt jen nějakou mechanistickou redukcí, se nejlépe dařilo právě v Německu a státech, 

které měly s Německem do jisté míry podobné kulturní zázemí a historii, není nijak náhodné. Bylo to 

právě v Německu, kde na počátku 19. století vznikl v odpovědi na pozitivistické a přísně vědecké a 

kategorizující chápání skutečnosti, vázané zejména na francouzské kulturní zázemí, filosofický směr 

romantismus, který odmítal chápat přírodu čistě v rámci systematických kategorií a vyzdvihoval její 

jednotu, celistvost a přemýšlel o ní jako o dynamické entitě (Sax 2000).   

Odmítání redukcí, které začalo romantismem a ve vrcholné podobě jej můţeme vidět třeba na 

příkladě Heideggerovy fenomenologie (Michálek 1996), vedlo k tomu, ţe německé přemýšlení bylo 

velmi spletité a přinášelo řadu překvapivých závěrů, čímţ ovšem také dávalo prostor extrémním 

činům, z tohoto myšlenkového rámce vyvozeným, jak se můţeme nejlépe přesvědčit na příkladě 

nacistické Třetí říše (Sax 2000, Komárek 2008). Mechanistické uvaţování nemělo v německé filosofii 

a biologii aţ do konce druhé světové války místo. Právě tak, jako byla uvaţována jedinečnost 

organismů i celých systémů (například pojem krajiny nebyl v tomto uvaţování zdaleka jen obrázkem 

k pokochání smyslů, ale přímo dynamickým útvarem, zahrnujícím v sobě všechno ţivé), tak byl 

chápán jako dynamický a proměnlivý i vztah organismů k času, tedy ţe ţijí v čase a v tomto čase jsou 

proměnlivé, coţ jsou myšlenky, které se táhnou německou kulturou od Goetha a Herdera (Sax 2000) 

přes filosofy, jejichţ myšlenky ovlivnily rozporuplné komunistické a nacistické reţimy, jako byli 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Karl Marx nebo Ludwig Klages (Komárek 2008) aţ právě k jiţ 

zmíněnému Heideggerovi (Michálek 1996).  

Myšlenka existence dějinnosti a proměnlivosti (nejen) ţivých organismů v čase otevřela 

v německém myšlení zájem o obory do té doby opomíjené, jako byla například na jedné straně 

paleontologie coby svědek předchozího vývoje, či na druhé straně ontogeneze individuálních jedinců 

či fylogeneze druhů a vyšších taxonů. Tak či tak, na německé půdě se v 19. století a v první polovině 

20. století dařilo dobře široké škále oborů, mezi něţ patřil i srovnávací výzkum chování zvířat 

(Komárek 2008).  

Německé myšlení je ovšem rovněţ plné paradoxů. Připadá-li nám dějinné období Třetí říše 

nejen zvrhlé, ale i paradoxní například kombinací příslovečné německé úřední přesnosti s naprostou 

nepředvídatelností a nahodilostí mnohých bezpečnostních opatření, měli bychom si uvědomit, ţe 

protichůdné jevy najdeme v německém kontextu zcela běţně. Například německá věda, která byla 

svým myšlenkovým aparátem dědictvím dynamického romantismu, byla zároveň přísně svázána a 

hierarchizována. Německá vzdělanost byla na rozdíl od francouzské, odehrávající se zpravidla na 

základě různých učených společností a anglické, která byla často pouze záleţitostí soukromníků, 
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vázána na univerzity, na nichţ panovala přísná hierarchie a být profesorem znamenalo být na mnohdy 

neomezenou dobu despotickým vládcem příslušné katedry s moţností zásadním způsobem ovlivňovat 

veškeré tamní dění a vědecký styl (Komárek 2008).  

Abych učinil zadost představě o tom, jak různorodé obory se v Německu a spřízněných 

oblastech během 19. století rozvíjely, zde jen velmi stručný výčet věd v té době vzniklých nebo 

výrazně rozvinutých spolu s jejich hlavními představiteli: morfologie rostlin, spjatá se jménem 

Johanna Wolfganga Goetha, embryologie (Ernst Haeckel, Lorenz Oken, Karl Ernst von Baer), 

fyziologie buňky (Jan Evangelista Purkyně), ekologie (opět Ernst Haeckel) a celá řada dalších. 

Z německé vědy také známe nejrůznější dodnes pouţívané pojmosloví, vzniklé coby latinské 

novotvary, o něţ se opět zaslouţil díky své nesporné fantazii Ernst Haeckel (autor pojmů dodnes 

pouţívaných ve vývojové biologii jako morula, gastrula, či názvů věd – ekologie, chorologie nebo 

biologických procesů – fylogeneze, ontogeneze), a nakonec i celou řadu překvapivých aţ 

kontroverzních myšlenek, o jejichţ mnohdy katastrofálním dopadu jsem se uţ krátce zmínil (Komárek 

2008). Není proto divu, ţe v tomto myšlenkovém kvasu zapustila v Německu pevné kořeny i etologie, 

nazývaná původně srovnávací výzkum chování (Jahn 2000). Oskar Heinroth stojí na samém počátku 

toho, co dnes etologií v pravém slova smyslu nazýváme, ale přesto bych se ještě rád krátce zmínil o 

jeho současnících nebo i mladších vědcích, kteří ovšem bádali v jiných vědách (největší pozornost 

věnuji záměrně neurofyziologii, neboť na buněčné úrovni osvětlila mnohé, co bylo pozorováno na 

úrovni organismů), které pak svým průnikem se zoologií a pozorováním chování vytvořily plný 

metodický aparát etologie. 

 

2.3.1 Současníci Oskara Heinrotha a jejich přínos k ustavení moderní německé etologie 

Pro „pionýrskou“ fázi vývoje etologie v Německu bylo příznačné, ţe jednotliví badatelé 

postupovali obvykle osamoceně a mnohdy neměli ani tušení o tom, ţe se podobnými otázkami 

zabývají, byť třeba z jiného úhlu, i další vědci. Protoţe pozorování zvířat v jejich přirozeném prostředí 

si v té době teprve hledalo svou cestu k tomu, jak být povaţováno za legitimní vědeckou metodu, 

chápali někteří vědci svou práci jako určitého koníčka, doplňujícího jejich „seriózní“ zaměstnání, a 

někdy dokonce své výsledky ani nepublikovali (Jahn, 2000).  

Z pohledu fyziologie smyslů se srovnávacím výzkumem chování zabýval Karl von Frisch 

(1886 – 1982), jeden z pozdějších tří nositelů Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství z roku 1973 

(Jahn 2000). Von Frisch se zabýval především experimentováním s barevným viděním u ryb a včel, a 

činil tak metodou pokusné drezúry, tedy zkoumáním reakcí experimentálních zvířat na ten který 

podnět, tedy ne úplně nepodobně metodám amerických behavioristů. Von Frisch se věnoval i 

výzkumu dalších smyslů zvířat a na základě svých pozorování sepsal práci Vergleichende Physiologie 

des Geruchs- und Geschmacksinnes (česky „Srovnávací fyziologie pachových a chuťových smyslů“) a 

populárnější publikaci Sprache der Bienen („Řeč včel“). Nešlo v pravém smyslu o výzkum chování, 



14 

 

ovšem von Frischovy závěry ohledně smyslů a biokomunikace byly později s úspěchem vyuţity i pro 

objasnění samotných otázek chování (Jahn 2000). 

Dalším Heinrothovým současníkem, kterého nechci opomenout, byl Otto Koehler (1889 – 

1974), který se věnoval výzkumu smyslové fyziologie u velmi jednoduchých organismů – 

jednobuněčných nálevníků, planarií či larev hmyzu. Přestoţe většina jím prováděného výzkumu 

představovala experimentální práci, navrhl roku 1927 způsob syntézy fyziologických experimentů 

s pozorováním ţivé přírody, coţ vedlo k ospravedlnění polního ornitologického výzkumu jako 

vědecké metody. Koehlerovy srovnávací práce s niţšími ţivočichy jsou povaţovány za klasické a pro 

nově vzniklou vědu definující, přestoţe nejsou příliš známé (Jahn 2000). Při pozorování ptáků Koehler 

vyvinul metodu, která pronikla do všeobecného povědomí i zcela laických vrstev, totiţ barevné 

krouţkování jedinců. Tutéţ pomůcku vyvinul přibliţně ve stejné době i Konrad Lorenz
2
. Konečně 

nesmím opomenout Koehlerův význam pro samotnou definici etologie, neboť roku 1943 shrnul 

v přednášce pro Königsberger Gelehrte Gesellschaft („Učenou společnost v Královci“) v sedmi 

bodech úkoly, jimiţ by se etologie měla zabývat. Šlo o předpoklad výzkumu fyziologie smyslů, 

orientace v prostoru, psychologie instinktu s důrazem na srovnávací studie s účelem taxonomického 

zařazení, vrozených schémat, psychologie učení, napodobování chování a konečně úkol zabývat se na 

základě získaných znalostí moţnostmi domestikace (Thielke 1991 in Jahn 2000). 

Další významní vědci, zabývající se srovnávacím výzkumem chování, byli většinou o mnoho 

desítek let mladší neţ Oskar Heinroth, a přestoţe bádali v době, kdy Oskar Heinroth ještě ţil a 

pracoval, a mnohdy jiţ v tomto mladém věku došli k důleţitým objevům, posouvajícím etologii dále 

(jako příklad nám můţe poslouţit spolupráce Konrada Lorenze s Erichem von Holstem, která byla 

navázána jiţ v roce 1936, Lorenz 1978), Heinroth na ně měl v mnohém vliv, ať uţ zprostředkovaný 

nebo přímý, a proto je hodlám probrat ve stručnosti aţ v závěru práce v kapitole o Heinrothově 

myšlenkovém odkazu. 

 

2.4 Souhrn kořenů etologie 

Stručně můţeme říct, ţe etologie vyrostla na základě evolučním, reprezentovaném řadou 

badatelů počínaje Darwinem aţ k Oskaru Heinrothovi, psychologickém, představovaném z probraných 

vědců například představiteli behaviorismu či účelovými psychology, a neurofyziologickém, kde 

                                                   
2 Zde se opět setkáváme se sporným autorstvím metody, neboť přesto, ţe v publikaci Geschichte der Biologie od 

Ilse Jahn et al. jsou coby autoři této všeobecně známé metody uvedeni Koehler a Lorenz, v Heinrothových 

pracích Die Brautente und ihre Einbürgerung auf unseren Parkgewässern (1910) a Beiträge zur Biologie, 

namentlich Ethologie und Psychologie der Anatiden (1911) je jiţ krouţkování ptačích jedinců zmíněno, a tak se 

lze s úspěchem domnívat, ţe jde opět o několikanásobně vynalezenou metodu. Otto Koehler a Oskar Heinroth se 

ovšem osobně znali a publikovali v týchţ vědeckých periodicích (K. Heinroth 1971), takţe zde je poněkud 

problematičtější jasně usoudit, ţe oba na tuto metodu přišli nezávisle na sobě. 
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můţeme za příklad badatelů uvést Karla von Frische, Ericha von Holsta nebo Otto Koehlera (Jahn 

2000, Veselovský 2005). Pochopitelně nešlo o striktně oddělené větve, které se v přesně definovaný 

okamţik spojily a vytvořily etologii, jak by se z tohoto přímočarého popisu mohlo moţná zdát, nýbrţ 

o časově i myšlenkově se prolínající směry výzkumu, které se postupně integrovaly do nově vznikající 

disciplíny. Kaţdá z nich měla svůj nezaměnitelný přínos a podíl na metodice a myšlenkách nové vědy, 

ať uţ to byly laboratorní výzkumy se světločivností paramecií nebo pozorování zvířat v jejich 

přirozeném prostředí. Nás však nyní bude po většinu práce zajímat především práce Oskara Heinrotha, 

který se nezabýval příliš ani fyziologickým pozadím chování zvířat, ani filosofickými důsledky 

pozorovaného zvířecího chování (i kdyţ i úvahy svědčící o filosofickém přesahu u něj můţeme 

nalézt), nýbrţ především pečlivým odchovem zvířat, jejich faktografickou katalogizací a pozorováním 

jejich projevů a jejich evolučním pozadím (K. Heinroth 1971). 

 

2.5 Vznik termínu „etologie“ 

Výraz „etologie“ je podstatně starší neţ tato věda samotná v podobě, v jaké ji dnes známe. Jako 

autor tohoto termínu je uváděn Ernst Haeckel (Komárek 2008), který zavedl celou řadu dalších, 

z řečtiny odvozených novotvarů (viz výše). Coby nauka o chování zvířat se však v té době nepouţíval 

– slovo éthos, od něhoţ je název této vědní disciplíny odvozen, znamenalo spíše mrav a zvyky, tedy 

procesy z podstaty naučené. Krátký čas se slovo „etologie“ pouţívalo v přibliţně ekvivalentním 

smyslu slovu „ekologie“, bylo také pouţito ve smyslu postiţení nějakého přírodního účelu nebo nauky 

o veškerých morfologických a fyziologických přizpůsobeních, kterýţto význam pro slovo razil Louis 

Dollo (Jahn 2000). Roku 1901 pouţil termínu „etologie“ ve smyslu „učení o celkových ţivotních 

zvycích zvířat“ entomolog Erich Wasmann, čímţ uţ se velmi přiblíţil pouţití daného výrazu 

v dnešním smyslu, které ovšem stanovil aţ roku 1910 právě Oskar Heinroth ve své práci Beiträge zur 

Biologie, namentlich Ethologie und Psychologie der Anatiden (česky „Příspěvky k biologii, zejména 

etologii a psychologii kachnovitých“). Byl si vědom poněkud matoucí konotace onoho termínu, a 

proto povaţoval za potřebné to vysvětlit: „Slovo etologie vychází po lidském způsobu z mravu nebo 

obyčeje. Pro zvíře se to však vlastně vůbec nehodí, protoţe mluva, mrav a zvyky jsou u člověka 

vštípeny a naučeny jinak. Kachna si uţ přináší na svět svou řeč, svůj kód – kdyţ přijde na svět, tak ji 

vykonává, aniţ by viděla jiného jedince – jejich etologie je něco úplně jiného; mluvíme zde o 

instinktivních, to znamená vrozených, mravech a obyčejích – podstata je tedy vlastně něco docela 

jiného, neţ napovídá název.“ (Heinroth 1911). Přestoţe měl ovšem Oskar Heinroth o přiměřenosti 

pojmenování nové nauky své pochybnosti, pravdou zůstává, ţe pouţití termínu ve smyslu nauky o 

chování zvířat, zejména o jejich vrozených mechanismech, je spjato s jeho jménem (Jahn 2000).  
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3 Oskar Heinroth 

Oskar Heinroth představuje jádro této práce, a proto o něm pochopitelně pojednám nejpodrobněji. 

Přestoţe coby zakladatelé etologie jsou chápáni rovněţ Konrad Lorenz a Erich von Holst díky 

propojení zoologie a neurofyziologie (viz níţe), význam Oskara Heinrotha je zcela nepochybný a 

nemá příliš smysl se přít, je-li tedy zakladatelem oboru on nebo někdo jiný, neboť jde beztak jen o 

snahu umístit do času, v němţ badatelé v oboru chování pracovali, aniţ by si uvědomovali, ţe svou 

činností vytvářejí nový vědní obor, nějaký pevný opěrný bod, o němţ bychom mohli s jistotou říct, ţe 

představuje zaloţení nové vědní disciplíny. Konrad Lorenz, nejvýznamnější Heinrothův ţák, povaţuje 

za takový bod vydání Heinrothovy práce Beiträge zur Biologie, namentlich Ethologie und Psychologie 

der Anatiden roku 1911 (Lorenz 1978), a značného významu této práce pro další vývoj etologie se 

přidrţím i já. Druhou publikací, která získala ohlas a respekt nejen pro svůj obrovský rozsah a těţko 

představitelné mnoţství pilné práce, které se za ní skrývalo, byl čtyřsvazkový atlas středoevropského 

ptactva Die Vögel Mitteleuropas. O obou těchto pracích se na následujících stránkách podrobně 

zmíním, stejně jako o menších příspěvcích Oskara Heinrotha a zejména o terminologickém aparátu a 

objevech, na jejichţ základě později Lorenz, von Holst, Tinbergen a další vědci dopracovali etologii 

do současné podoby (Jahn 2000).  

 

3.1 Stručný životopis Oskara Heinrotha a drobnější publikace 

Oskar Heinroth se narodil roku 1871 ve městě Kastel bei Meinz. V Heinrothově rodině bychom 

mohli, zejména z otcovy strany, nalézt celou řadu výrazných talentů, ať uţ na poli právnickém, 

medicínském či hudebním. Heinrothovi předkové z matčiny strany pak pocházeli z výrazně 

skromnějších poměrů, nicméně i tak byly na malého Oskara kladeny hned zpočátku poměrně vysoké 

nároky (K. Heinroth 1971). Díky tomu, ţe rodina vlastnila zemědělskou usedlost, přišel Oskar 

Heinroth jiţ ve velmi mladém věku do styku se zvířaty, a jiţ ve věku pěti let pečoval o svou první 

kachnu (můţeme zde vidět silnou paralelu s Konradem Lorenzem, jenţ rovněţ jiţ v takto mladém 

věku poprvé pečoval o mládě kachny, a u obou můţeme hovořit o tom, ţe jejich zoologické zaujetí 

právě ptactvem mělo kromě vědecké roviny i emoční důvody, Veselovský 2005). Údajně jiţ v tomto 

věku přišel za svým otcem s prvním poznatkem, který bychom mohli označit jako „etologický“, a sice 

s pozorováním pozice nohou u své letuschopné kachny, podle něhoţ byl schopen s jistotou určit, zda 

se tato chystá k delšímu letu nebo jen k popolétnutí. S ohledem na věk, v němţ jej učinil, se jedná jistě 

o zajímavý poznatek, ovšem jeho rodiče na něm neshledali nic pozoruhodného, a i v pozdějších letech 

byli sice ochotni jeho zálibu v pozorování zvířat povaţovat za koníčka, ovšem zejména otec nebyl 
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ochotný uvaţovat o tom, ţe by jeho syn mohl studovat zoologii. Heinroth, který s ohledem na duch 

doby v měšťanských kruzích svého otce velmi respektoval, proto roku 1890 nastoupil ke studiu 

medicíny na univerzitě v Lipsku, a zoologie se na dlouhou dobu (včetně jednoleté vojenské sluţby, 

kterou absolvoval coby polní lékař) stala pouze jeho zálibou (K. Heinroth 1971). Jak studium 

medicíny, tak pozdější vojenská sluţba, jej velmi nudily, aţ duševně ubíjely, ovšem je třeba 

poznamenat, ţe právě díky těmto studiím medicíny se seznámil blíţe s Darwinovými a Haeckelovými 

vědeckými koncepty, a patrně právě proto byl později schopen vnímat morfologické a etologické 

odlišnosti pozorovaných zvířat ve vývojovém kontextu. V rámci svých lékařských studií se pak 

Heinroth zaměřil na fyziologii, a doktorskou práci psal na téma vylučovací soustavy u ryb. Díky tomu 

přišel do styku se srovnávací fyziologií a poloţil si poprvé otázku, jakým způsobem vyuţít 

fyziologické odlišnosti u ţivočichů v jejich systematice. V průběhu své vojenské sluţby dostal 

moţnost poprvé se seznámit s knihou British Catalogue of Birds, která jej nadchla a inspirovala při 

jeho další dráze (K. Heinroth 1971). 

Poté, co se mu podařilo v nejkratší moţné době úspěšně ukončit studium na lékařské fakultě 

univerzity v Lipsku, získal konečně poţehnání svého otce, aby se mohl věnovat studiu zoologie. Od 

roku 1896 tedy studoval zoologii pod záštitou filosofické fakulty na berlínské Friedrich-Wilhelms-

Universität. V Berlíně Heinroth sepsal roku 1898 svůj vůbec první odborný zoologický článek, a sice 

Mauser und Verfärbung des Federkleides der Vögel („Pelichání a přebarvování ptačího opeření“), 

v němţ se věnoval poprvé problematice zbarvení ptačího peří, přepeřování a jejich vývojovým 

souvislostem, coţ bylo téma, které neopustil po celý zbytek ţivota. Další prací na toto téma byla o rok 

později rozsáhlejší stať Verlauf der Schwingen- im Schwanzmauser der Vögel  („Průběh pelichání 

letek a ocasního peří u ptáků“). Během daného období Heinroth pracoval jako dobrovolný asistent 

v berlínské zoologické zahradě, která se později stala jeho trvalým pracovištěm i srdeční záleţitostí, a 

kde strávil přes 40 let svého vědeckého ţivota, coţ mu také umoţnilo věnovat se pozorování 

zmíněných jevů, které poloţily základ k celému klíči jeho uvaţování, z něhoţ později vyplynula i 

publikace Beiträge zur Biologie, namentlich Ethologie und Psychologie der Anatiden (K. Heinroth 

1971). Po dokončení zoologických studií čekalo Heinrotha několik deziluzí, spočívajících zpravidla 

v tom, ţe mu bylo nabídnuto a následně, mnohdy po velké časové investici a přípravách z jeho strany, 

opět zamítnuto lukrativní místo v některé z evropských zoologických zahrad, aţ konečně roku 1900 

byl přizván k vědecké expedici na Novou Guineu a další oceánské ostrovy. Výpravu vedl jistý bohatý 

mecenáš Bruno Mencke, který se zabýval geografií, a Heinrothovi bylo přiděleno místo lodního lékaře 

a zoologického pracovníka. Výprava trvala přes rok (v letech 1900-1901), a přestoţe byla předčasně a 

tragicky ukončena poté, co byl tábor výzkumníků na ostrově Mussau přepaden tamními domorodci, 

kteří zabili dva Heinrothovy kolegy a několik dalších včetně jeho samotného zranili, Heinrothovi se 

podařilo nasbírat a uchovat velmi obsáhlou sbírku hmyzu a ptactva včetně ţivých exemplářů (K. 

Heinroth 1971). 
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 Po návratu do Evropy některé z nich věnoval berlínské zoologické zahradě a některé se pokusil 

odprodat, ovšem nesetkal se s přílišným úspěchem. Pokud ovšem byla cesta na Novou Guineu něčím 

přínosná pro další Heinrothovu vědeckou práci, pak určitě tím, ţe na základě srovnávání průběhu 

přepeřování u evropských a novoguinejských ptáků dospěl k dalšímu upřesnění svých poznatků na 

tomto poli a poprvé jasně formuloval myšlenku, ţe přepeřování a s ním spojené chování se dají 

povaţovat za průkazné doklady pro taxonomii. Moţnost srovnání evropského ptactva s představiteli 

zcela odlišných biomů byla pro uvědomění si vývojových souvislostí rovněţ přínosná. Své poznatky 

z cesty po oceánských ostrovech sepsal Heinroth v článku Ornithologische Ergebnisse der I. 

Deutschen Südsee-Expedition von Br. Mencke  (česky „Ornitologické výsledky I. německé expedice 

do Tichomoří Br. Menckeho“, který vyšel, podobně jako mnoho pozdějších Heinrothových statí, 

v německém časopise Journal für Ornithologie (K. Heinroth 1971). Dluţno dodat, ţe méně příjemným 

důsledkem této expedice byla pro Heinrotha přes uţívání chininové profylaxe také malárie ve své 

mírnější formě, jejímiţ horečnatými záchvaty později opakovaně trpěl (K. Heinroth 1971). 

Co se týče Heinrothovy další vědecké práce v tomto raném období, trávil mnoho času 

přednáškovým turné po německých městech, a přednášel své poznatky z cest pro mnoho učených 

společností. Zastával totiţ názor, ţe vědecký výzkum má plný význam pouze tehdy, je-li kromě 

odborníků znám i širší veřejnosti. Přednášky pro veřejnost sice byly časově náročné, a coby obţiva 

rovněţ nebyly pro Heinrotha dostatečné, nicméně poskytly mu alespoň zkušenost s formulováním 

myšlenek a moţnost tříbit si řečnické umění, o němţ byl přesvědčen, ţe je jím nadán (K. Heinroth 

1971). 

Jiţ před svou expedicí na Novou Guineu se Heinroth seznámil se svou budoucí ţenou 

Magdalenou, rozenou Weibe, velmi brzy po jeho návratu se zasnoubili a v létě roku 1904 se vzali, 

kdyţ Heinrothovi bylo konečně přiděleno místo placeného asistenta v milované berlínské zoologické 

zahradě. Magdalena Heinroth byla od raného mládí podobně nadšenou zooloţkou, jako její muţ, a jiţ 

od samého začátku jejich společného ţivota se významně podílela na vědeckém výzkumu, který 

vyústil o dvacet let později v sepsání úctyhodného atlasu Die Vögel Mitteleuropas. Její přínos spočíval 

zejména ve zručném a trpělivém odchovávání mláďat jednotlivých druhů ptáků, díky čemuţ mohli 

manţelé Heinrothovi odhalovat průběh dospívání u jednotlivých druhů, a pozorovat rozdíly. Práce to 

ovšem nebyla jednoduchá a ptáci sdíleli s Heinrothovými v pravém smyslu domácnost, kdyţ v jejich 

berlínském bytě měli pro sebe vyhrazen zvláštní pokoj, a mnohdy byli i takříkajíc hosty u stolu (K. 

Heinroth 1971). Heinroth neopomněl později poznamenat, ţe veškeré výsledky jsou skutečně 

z naprosté většiny plodem jeho píle a píle jeho ţeny Magdaleny, přičemţ instituce, v nichţ pracovali, 

jim nebyly příliš nápomocny (Heinroth 1924-1933, III. sv.). Skutečně, všechny prameny nasvědčují 

tomu, ţe většina výchovy ptačích jedinců se odehrávala v jejich vlastním soukromém bytě. Magdalena 

byla schopna zajistit ročně výchovu 30 aţ 35 ptačích druhů, a touto namáhavou prací se zabývala 27 

let, mezi roky 1904 - 1931(K. Heinroth 1971).  
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Je třeba si uvědomit, ţe výchova ptactva byla ve všech ohledech spíše koníčkem manţelského 

páru Heinrothových a nijak nesouvisela s Heinrothovými vlastními pracovními povinnostmi, mezi něţ 

spadal zejména patřičný dohled nad chodem zoologické zahrady. Heinroth ovšem pokračoval 

v neztenčeném pracovním nasazení i přes veškeré problémy, které s sebou neslo. Během své práce 

vědeckého asistenta v Berlínské zoologické zahradě sestavoval pečlivě pro jednotlivá zvířata jejich 

denní program, kterýţto dokument poprvé uveřejnil v časopise Zoologischen Beobachter roku 1908, a 

aţ do smrti jej pak doplňoval (K. Heinroth 1971). Roku 1909 také naplnil svůj záměr osídlit velké 

parky a početné rybníky Berlínské 

zoologické zahrady okrasnými 

kachnami, a vybral si pro tento účel 

kachničku karolínskou (Lampronessa 

sponsa, Heinroth 1910). Na základě 

pozorování chování této kachničky pak 

napsal svou první v pravém slova 

smyslu etologickou práci, 

Beobachtungen bei einem 

Einbürgerungsversuch mit der 

Brautente Lampronessa sponsa
3
 (1909, 

česky „Pozorování při pokusech o 

naturalizaci kachničky karolínské“). Pracovními metodami, například srovnáváním chování s dalšími 

druhy, zde s kachničkou mandarínskou a kachnou divokou, se uţ tato práce blíţila jeho nejpodstatnější 

práci Beiträge zur Biologie, namentlich Psychologie und Ethologie der Anatiden (1911), která vyšla 

v obsáhlém sborníku Pátého mezinárodního ornitologického kongresu, jehoţ se zúčastnil jako 

zapisovatel a jehoţ korekturu prováděl (K. Heinroth 1971). Dluţno dodat, ţe za tuto zásluhu obdrţel 

coby odměnu kvalitní zrcadlový fotoaparát, který mu umoţnil v dalších letech zkvalitnit jeho práci. 

Jeho přednáška o etologii kachnovitých sice zaznamenala ohlas, ale soudobí zoologové a 

psychologové zvířat se s ní odmítli ztotoţnit, a tak se pravého uznání dočkala aţ po mnoha letech 

zásluhou Konrada Lorenze (Jahn 2000).  

Zvlášť podstatnou událostí v Heinrothově ţivotě byla výstavba Akvária v Berlínské zoologické 

zahradě, jehoţ stavbu u vedení zoologické zahrady nejen prosadil, ale jehoţ projektantem a následným 

doţivotním vedoucím se posléze stal (K. Heinroth 1971). Výstavba Akvária trvala téměř dva roky 

(„doba březosti slona“, jak Heinroth ţertem poznamenal) mezi lety 1911 a 1913 a byla spojena 

s nutností bojovat s neznalostí stavitelů, vysvětlovat jednotlivé poţadavky vedení zoologické zahrady, 

                                                   
3 Práce byla původně publikována v Journal für Ornithologie, ovšem o rok později vyšla pod pozměněným 

názvem Die Brautente (Lampronessa sponsa L.) und ihre Einbürgerung auf unseren Parkgewässern jako 

samostatná kníţka a vůbec první Heinrothova monografie. 

1 Plánek Heinrothova berlínského Akvária (K. Heinroth 1971) 
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které je povaţovalo za nepřiměřené, a dalšími těţkostmi. Po dostavbě mělo Akvárium prostor pro 

mořské i sladkovodní ţivočichy, plazy a obojţivelníky, a jeho součástí bylo i insektárium a terária pro 

další bezobratlé. Akvárium obsahovalo před druhou světovou válkou přes 800 ţivočišných druhů, 

včetně takových pozoruhodností jako byl varan komodský (který zahynul aţ roku 1944 na následky 

bombardování Akvária) či tehdy neobvyklý velkochov pakobylek Phyllium, nazývaných „kráčející 

list“ pro svou mimetickou schopnost. Heinroth zde také choval velké mnoţství hadů a se zájmem u 

nich pozoroval svlékání pokoţky a jeho souvislosti se stejným přístupem, jako to činil u ptačího peří 

(K. Heinroth 1971). Akvárium bylo otevřeno 18. 8. 1913 a za dobu své existence se stalo proslulým a 

hostilo i řadu prominentů. Bohuţel záhy vypuknuvší první světová válka mu, stejně jako dalším 

Heinrothovým aktivitám, nepřála (K. Heinroth 1971). 

V průběhu první světové války plnil Heinroth vojenskou povinnost coby lékař vojenského sboru 

ve Spandau, přesto nepřerušil své vědecké aktivity, ať uţ s Akváriem související či nikoli. I přesto, ţe 

Akvárium bylo dočasně vyuţíváno jako armádní tábor, a přesto, ţe díky svým vojenským 

povinnostem musel omezit svůj spánek na čtyři hodiny denně, ani během války nepřestal spolu 

s manţelkou s chovem ptactva a vedením Akvária. Po první světové válce bylo Akvárium 

restaurováno a Heinroth v jeho čele zůstal aţ do smrti. Zaslouţil se i o jednu naprostou novinku 

v prezentaci exponátů, a to tím, ţe umoţnil návštěvníkům procházet přes bambusový most přímo skrz 

jedno terárium v expozici. Tento atraktivní nápad, dnes v zoologických zahradách poměrně běţně 

vyuţívaný, jej zapsal nepochybně do celosvětových dějin zoologických zahrad (K. Heinroth 1971). 

Po první světové válce se dále s manţelkou Magdalenou zabýval odchovem zvířat a sledováním 

rozličných charakteristik jejich vývoje. O těchto pozorováních se zmíním níţe v samostatné kapitole. 

Dlouholetá pilná práce vyústila mezi roky 1924 – 1933 ve vydání společného díla manţelů 

Heinrothových, čtyřsvazkového atlasu Die Vögel Mitteleuropas. Práce zaznamenala velký ohlas 

prakticky v celé Evropě, a Heinrothovi se za ni dostalo i několika čestných vyznamenání, jako 

například Komturova kříţe, který mu roku 1926 věnoval milovník ptactva, bulharský car Boris III. (K. 

Heinroth 1971). Na sklonku 20. let 20. století se dostalo Heinrothovi i dalších poct, tentokrát na 

profesionálním poli, stal se místopředsedou Deutsche Ornithologische Gesellschaft, profesorem 

Johannem Thienemannem mu bylo nabídnuto vedení terénní ornitologické stanice Na Kurské kose 

(„Kurische Nehrung“) a byl přijat za člena prestiţní Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, čehoţ si rovněţ 

velmi povaţoval. Ostatně záběr aktivit Oskara Heinrotha v této době byl udivující, kromě zmíněných 

společností byl členem ještě mnoha dalších učených spolků (K. Heinroth 1971). 

Roku 1930 vydal krátkou práci Über bestimmte Bewegungsweise der Wirbeltiere („O určitých 

pohybech obratlovců“), v níţ shrnul svá pozorování chování zvířat v typických činnostech jako je 

komfortní chování, protahování se, zívání, spánek nebo páření (tentokrát rozšířené jiţ i na další 

obratlovce včetně savců) z předchozích let. Přečtení této práce velmi nadchlo mladého Konrada 

Lorenze a vedlo nejen k dlouholetému přátelství a intenzivní vědecké korespondenci mezi Heinrothem 

a Lorenzem, nýbrţ i ke zformování biologických názorů mladého zoologa. Oba vědci k sobě měli 
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velmi blízko nejen názorově, ale i v přátelské rovině, a Heinroth roku 1944 oplakal domnělou ztrátu 

Lorenze, který na ruské frontě padl do zajetí (Deichmann 1995) a nebyly o něm ţádné zprávy, dle 

svědectví jeho druhé manţelky jako ztrátu vlastního dítěte (K. Heinroth 1971). 

Roku 1931 skončilo úsilí s vychováváním mláďat ptáků, a o dva roky později vydání čtvrtého 

svazku Die Vögel Mitteleuropas znamenalo uzavření této vědecké kapitoly Heinrothova ţivota. V té 

době jiţ neţila Heinrothova první manţelka Magdalena, která měla na zdaru celé publikace díky své 

pečlivé práci a bystrému úsudku zcela rovnoprávný podíl. Roku 1931 onemocněla rakovinou prsu, a 

přestoţe se načas zotavila, o rok později zemřela během ozdravného pobytu v rumunské Ploiešti (K. 

Heinroth 1971). Heinroth byl z úmrtí své ţeny zdrcen, nicméně jiţ o rok později, v zimě 1933 se 

oţenil podruhé, s mladou zooloţkou Katharinou, roz. Berger. Se slovy, ţe „jiţ nikdy nechce vidět svou 

paní obětovat se pro tak namáhavou práci,“ odmítl Katharinin návrh, ţe by mohli společně analogicky 

k Die Vögel Mitteleuropas vypracovat podobný atlas i pro středoevropské savce, a namísto toho se 

pustili do výzkumu orientačního smyslu holubů, coţ bylo posledním velkým vědeckým úkolem, jehoţ 

se zhostil (K. Heinroth 1971). V první fázi pouţíval Heinroth poštovních holubů jiných chovatelů, a 

v této fázi se nedobral ţádného úspěchu, nicméně později začali s Katharinou chovat v podkroví 

Akvária vlastní holuby, čemuţ učinilo přítrţ aţ vybombardování Akvária na sklonku roku 1943. 

Výsledky s holuby z vlastního chovu byly uţ lepší, Heinrothovi u nich pozorovali schopnost 

orientovat se i v městském prostředí, a to patrně na základě zapamatování si útvarů v členité městské 

krajině. Heinroth dále tušil, ţe zvířatům, schopným nalézt cestu domů (týká se i taţných ptáků), 

pomáhá i orientace pomocí slunce a hvězd, ovšem experimentálně tuto domněnku prokázal aţ 

Heinrothův ţák Gustav Kramer (K. Heinroth 1971). Výsledky práce s holuby publikoval Heinroth 

v práci Verhaltensweise der Felsentaube (Haustaube) Columba livia L. („Chování holuba skalního 

(domácího) Columba livia L.“, K. Heinroth 1971). 

Ve třicátých letech se Heinroth zabýval i dalšími úkoly, souvisejícími zejména s popularizací 

ornitologie. Mezi roky 1935-1936 vyšly na gramofonových deskách pod názvem Gefiederte 

Meistersänger („Okřídlení mistři zpěvu“) nahrávky hlasů ptactva, které Oskar Heinroth pořídil se 

svým přítelem L. Kochem a několika pomocníky ve volné přírodě. Heinroth rovněţ k oběma dílům 

této kolekce sepsal průvodní broţuru. Roku 1935 přispěl vydatnou textovou i fotografickou měrou ke 

spisku Wernera Rüppela Die Vögel des deutschen Waldes („Ptáci německých lesů“) a roku 1938 vydal 

s Katharinou vlastní popularizační knihu Aus dem Leben der Vögel, jeţ vyšla v rámci popularizační 

edice Verständliche Wissenschaft („Srozumitelné vědění“), jejímţ vedoucím byl jiţ výše zmíněný Karl 

von Frisch (K. Heinroth 1971).  

Poslední roky ţivota nebyly pro Heinrotha vzhledem k dějinné situaci pochopitelně příliš 

radostné. Po Hitlerově převzetí moci v Německu roku 1933 se Heinroth nezařadil, na rozdíl od svých 
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přátel Otto Koehlera a Konrada Lorenze
4
, kteří vstoupili do NSDAP, mezi nadšené podporovatele 

národně socialistického reţimu. Nebyl však ani jeho odpůrcem, coţ si lze vysvětlit buď tak, ţe se o 

politické záleţitosti valně nezajímal (i kdyţ jeho předsmrtná slova o nesmyslnosti lidského ničení 

svědčí o silném humanistickém světonázoru), nebo ţe podobně jako mnoho dalších vědců setrvával 

v tak zvané „šedé zóně“, kdy nacistickou ideologii ani nepodporoval, ani veřejně neodmítal. Konrad 

Lorenz jeho dílo ovšem přeci jen zapletl do sluţeb národně socialistické ideologie, kdyţ jeho poznatky 

roku 1941 veřejně označil za z teoretického i praktického hlediska uţitečné pro otázky rasově politické 

povahy (Sax 2000)
5
. „A jestliţe jsou dnes opatření tohoto typu uplatňována na mnoha místech jak 

v hranicích velkého Německa, tak mimo ně, pak jde o úspěch Oskara Heinrotha,“ vzdal Lorenz svému 

učiteli problematický hold (Sax 2000). Přesto, ţe Heinroth, alespoň pokud jsem mohl zjistit, se proti 

tomuto přímému spojení svého učení s nacistickou ideologií nijak neohradil, jeho ţivotopis nepřímo 

naznačuje, ţe jeho vztah k národnímu socialismu byl přinejmenším vlaţný (K. Heinroth 1971). Ať tak 

či tak, patřil nakonec Heinroth k těm mnoha milionům Němců, kteří praktickými důsledky této 

ideologie krutě trpěli. Od roku 1943 byl jiţ v nálety decimovaném Německu přerušen provoz většiny 

vědeckých společností a letecké poplachy komplikovaly značně Heinrothovým jejich stále probíhající 

pozorování s domácími holuby. V listopadu 1943 ovšem berlínské Akvárium, které bylo jejich 

pracovištěm i domovem, dostalo přímý bombový zásah, coţ vedlo ke zničení většiny expozice, 

                                                   
4 Konrad Lorenz vstoupil do NSDAP aţ po připojení Rakouska k Německu roku 1938, ovšem poměrně brzy se 

stal nadšeným ideologem národního socialismu a na základě své tendence hledat v biologickém výzkumu etický 

přesah brzy aplikoval etologické poznatky i na lidskou společnost (Sax 2000). Zabýval se dokonce na popud 

Otto Koehlera snahou analyzovat Kantovy spisy o etice z etologického hlediska (Deichmann 1995). Kromě toho 

byl rovněţ spolupracovníkem rasově politických úřadů NSDAP a z této pozice měl k moţnostem ideologické, ba 

praktické aplikace svých poznatků velmi blízko (Deichmann 1995). O tom, jak se k těmto jeho aktivitám Oskar 

Heinroth stavěl, mi bohuţel není nic známo. 

5 Heinroth nesdílel ani obecné nadšení ideologů národního socialismu z projevů krutosti vůči slabším jedincům 

ve zvířecím světě, v níţ viděli mnohdy obraz pro to, jak by se měli lidé chovat k slabším, nedostatečným, nějak 

postiţeným členům lidské společnosti. Shodou okolností v témţe roce, kdy se Lorenz přihlásil veřejně 

k Heinrothovu učení a prohlásil jej otcem myšlenek prospěšných národnímu socialismu, vyšla ve Stuttgartu útlá 

Heinrothova publikace Aufopferung und Eigennutz im Tierreich („Obětování a sobectví ve světě zvířat“). 

Heinroth zde na jednom místě hovoří o hierarchii mezi ptáky a savci a o krutosti vůči jedincům nějakým 

způsobem oslabeným, poraněným nebo nemocným, kteří jsou ve většině společenstev záhy odsunuti na poslední 

místo hierarchie a nezřídka i zahubeni, ať uţ přímo nebo nepřímo vyhladověním (Heinroth 1941). V souladu 

s nacistickými ideology (Sax 2000) v tom spatřuje ruku přírodního výběru, vedoucí k tomu, ţe slabí jedinci 

neprodukují slabé potomstvo, ovšem zásadně se liší svým pohledem na věc – nevelebí tuto krutost jakoţto 

napomáhající k udrţení silného druhu, nýbrţ tento jev jen konstatuje jakoţto pudový. O lidech, smějících se 

mrzákům či bláznům, praví rovněţ, ţe se řídí svým pudovým jednáním, a ţádným způsobem nenabádá 

k eugenice zaloţené na odstraňování slabých jedinců v duchu inspirace přírodou, jeţ bylo ve Třetí říši velmi 

rozšířené (Heinroth 1941, K. Heinroth 1971). 
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zahynutí mnoha zvířat (přestoţe některá se nakonec podařilo zachránit přesunem do Lipska) a 

definitivnímu přervání Heinrothových pokusů s holuby. Následující rok byl vyplněn spíše snahou 

zachránit zbytky expozic a skrýváním se během stále intenzivnějšího bombardování. Začátkem roku 

1945 Heinroth téměř přišel o zrak, a přestoţe se stále ještě snaţil o teoretickou práci, od té doby jiţ 

musel na vědeckou činnost rezignovat. V lednu onemocněl zápalem plic, a díky špatné aplikaci léků 

injekční stříkačkou onemocněl sepsí, která jej v kombinaci s dalšími zdravotními problémy trvale 

upoutala na lůţko. Jeho zdravotní stav se rychle zhoršoval, přesto však ještě dokázal být nápomocný 

lékařskými radami při ošetřování zraněných kolegů v bunkru pod Akváriem. Po dobytí města Rusy 

byly nejen zničeny zbytky expozic a některé dosud nevydané Heinrothovy práce, ale Heinrothovi sami 

s velkým štěstím unikli násilí ruských vojáků. Poslední týdny ţivota mohl Heinroth strávit 

v relativním klidu, ač v troskách míst, která měl za ţivota rád, a zemřel poslední květnový den roku 

1945 na následky sepse a celkové vyčerpání organismu. Jeho hrob s pamětní deskou se nacházejí 

přímo v Berlínské zoologické zahradě (K. Heinroth 1971). 

 

3.2 Názor Oskara Heinrotha na poměr mezi vrozeným a získaným chováním 

V Heinrothově době ještě nebyl znám model vnitřní koordinace podnětů, kterým Erich von 

Holst a Konrad Lorenz později elegantně odkryli jistou nesmyslnost dichotomie vrozeného a 

získaného chování (viz níţe), a proto si logicky kladl otázku po původu toho kterého vzorce chování. 

Byl, jako obecně většina etologů, zastáncem dominantní role vrozených mechanismů – zejména u 

zvířat - ovšem určité názory v tomto smyslu vyslovil i o člověku (Heinroth 1911). Pokud u zvířete 

objevil schopnost naučit se určitému pohybu, nesnaţil se o komplikované vysvětlení pomocí 

vrozených predispozic, ale připouštěl existenci schopnosti se učit, i kdyţ spíše pouţíval výrazu 

„Nachahmung“, přeloţitelného do češtiny nejlépe jako „napodobení“ či „imitace“. Pozorované 

napodobování rituálu vyjadřujícího náklonnost, typického pro kachnu piţmovou (Cairina moschata), 

který spočívá v otevírání zobáku naprázdno, o němţ Heinroth říká, ţe působí, jako by kachna chtěla 

spolknout svůj vlastní jazyk, u husy egyptské (Alopochen aegypticus), která s kachnou piţmovou ţila 

v páru, je Heinrothem vykládán jako imitace projevu, a nepovaţuje jej za pravé učení (Heinroth 1911).  

Celkově můţeme říct, ţe ač měl Heinroth poměrně vyhraněný názor na to, ţe vrozené 

schopnosti zvířat jsou obecně jevem převaţujícím nad učením, většinou se spokojil s konstatováním 

takového jevu a nesnaţil se vyvozovat z něj širší důsledky, přesahující aţ třeba do etiky, jako to 

později činil Konrad Lorenz (Jahn 2000, Sax 2000). Za určitou výjimku lze povaţovat samotný závěr 

jeho práce Beiträge zur Biologie, namentlich Ethologie und Psychologie der Anatiden, kde se 

vyslovuje v tom smyslu, ţe jeho pozorování komunikace a společenského chování ptáků ho dovedla 

k názoru, ţe se vlastně v mnohém podobají lidem. Vývoj emocí, zvyků a motivů chování povaţuje za 

velmi podobný u ptáků jako u savců, a důrazně upozorňuje na to, ţe tradiční lidské hodnoty jako péče 

o rodinu a naopak její ochrana před narušením ze strany nepřátel, nemusí být zdaleka takovým 
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výdobytkem morálky a intelektu lidské společnosti, jak bychom si rádi mysleli. Svou úvahu na toto 

téma končí slovy: „Studie etologie vyšších zvířat – naneštěstí stále dost neprozkoumaná oblast – nás 

přivede patrně blíţe k poznání, ţe v našem chování vůči rodině a nepříteli, v emocích a jiných 

projevech, jsme vedeni mnohem primitivnějšími pohnutkami, neţ většinou věříme.“ (Heinroth 1911). 

 

3.2.1 Důsledky Heinrothových názorů o úloze vrozeného chování pro lidskou etiku, rozvedené 

Konradem Lorenzem 

Heinroth z těchto svých slov sice nevyvodil ţádný etický závěr pro lidskou společnost, 

nicméně učinil tak za něj později Konrad Lorenz, kdyţ ve své předmluvě k Heinrothovu ţivotopisu 

(K. Heinroth 1971) uvedl, ţe tyto názory ohledně lidské etologie byly určitou věštbou, kterou Heinroth 

předznamenal závěry prací badatelů, věnujících se lidské etologii (např. Irenäus Eibl-Eibesfeldt, viz 

dále), kteří na pozorování hluchých a slepých dětí dokázali vrozenost určitých elementů chování i u 

člověka, čímţ důrazně popřeli myšlenky idealistických antropologů a Skinnerovy neobehavioristické 

školy. Zatímco idealistickým antropologům, tvrdícím, ţe člověka nelze vůbec řadit do stejné vývojové 

větve se zvířaty, se Lorenz mohl na základě soudobých biologických poznatků jednoduše vysmát, 

neobehavioristy pokládal za podstatně nebezpečnější protivníky. V jejich názorech, ţe veškeré lidské 

chování je naučené, spatřoval hrozbu pro demokratickou společnost (ponechme nyní stranou 

moralistickou úvahu, nakolik měl Lorenz, zapletený s nacistickým německým reţimem, právo vynášet 

takové soudy), neboť podle něj takové soudy znamenaly nebezpečí velmi snadného manipulování 

lidskými masami. Oskara Heinrotha Lorenz v této předmluvě vysoce cení právě proto, ţe sdělením 

jednoduchých pravd, které jsou navíc v souladu s biologickými poznatky o ţivočiších, se osměluje 

ukázat falešnost idealistických nauk a postavit proti nim skromné, nikterak bombastické, závěry svých 

etologických pozorování. „Dobro a bolest společnosti můţe záviset na tom, zda budou vyslyšeny 

jednoduché pravdy, shrnuté Oskarem Heinrothem.“ (K. Heinroth 1971). Ač Lorenz sám připouští, ţe 

Oskar Heinroth tyto závěry neučinil s ţádným etickým přesahem, vidíme, ţe se tak dostalo 

Heinrothovi uznání i za přínos, dalece přesahující oblast srovnávacího výzkumu chování. Nakolik jsou 

tyto Lorenzovy názory o Heinrothovu etickém významu sdíleny širší společností, mi ovšem není 

známo. 

 

3.3 Heinrothovy pracovní metody a jím zavedené pomůcky 

Přestoţe hlavní zbraní etologa (v tomto případě srovnávacího etologa) je trpělivost a dobré 

pozorovací schopnosti, existuje řada pomůcek či metod, které mohou práci usnadnit. Oskar Heinroth 

nejen, ţe si poměrně často takto pomáhal, ale přišel i s několika inovacemi, kterých s úspěchem 

vyuţíval nejen on, ale i jeho následovníci. 
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Přestoţe v publikaci Ilse Jahn et al. Geschichte der Biologie je prvenství v pouţívání 

krouţkování končetin ptactva, slouţící k rozpoznávání jednotlivých jedinců, přisuzováno Otto 

Koehlerovi a nezávisle na něm Konradu Lorenzovi, a datováno do 20., resp. 30. let 20. století, Oskar 

Heinroth ve své práci Beiträge zur Biologie, namentlich Ethologie und Psychologie der Anatiden 

z roku 1911 uvádí, ţe krouţkování jedinců pouţíval jiţ on. Není samozřejmě vyloučeno, ţe Otto 

Koehler tuto metodu vynalezl rovněţ nezávisle na Oskaru Heinrothovi (na poli etologie ostatně došlo i 

k podstatně klíčovějším objevům několikrát nezávisle na sobě, mnohdy i s velkým časovým 

odstupem), a nemíním přisuzovat autorství této metody právě Heinrothovi, neboť i on mohl tuto 

metodu převzít od nějakého ještě staršího badatele. Pravdou nicméně zůstává, ţe uţ i on si při 

rozpoznávání jedinců takto vypomáhal (Heinroth 1911).  

Další metodou, v jejímţ případě tentokrát patrně můţeme opravdu o Heinrothovi hovořit jako o 

prvním vědci, který ji na poli srovnávacího výzkumu chování pouţil, bylo vyuţívání v té době 

moderních technologií ve prospěch zoologických pozorování. Nejpozději od roku 1910 pořizoval on 

nebo jeho ţena fotografie ptáků v různých pozicích, svědčících o popisovaném chování a vývojových 

stádiích, a tento přístup se zaslouţil o podstatně lepší názornost jeho výkladu (Heinroth 1924-1933). 

Pro zachycení zbarvení opeření, které povaţoval Heinroth za velmi vypovídající taxonomické vodítko, 

pak pouţíval sluţeb kreslíře Erwina Schröderse, s nímţ spolupracoval během celé tvorby atlasu Die 

Vögel Mitteleuropas, a který zhotovoval své kresby podle Heinrothových černobílých fotografií a 

ţivých předloh z Berlínské zoologické zahrady (Heinroth 1924-1933, III. sv.). Fotografickým 

materiálem doplňoval Heinroth od roku 1910 většinu svých prací, ovšem nejdůsledněji této metody 

vyuţil v Die Vögel Mitteleuropas, kde je kaţdý popisovaný druh zachycen v jedné nebo i více 

fotografických kolekcích (Heinroth 1924-1933). Heinroth se zajímal i o filmové zachycení zvířat, 

nicméně sám na tomto poli nic nepodnikl, spokojil se pouze s náměty scénářů a odbornými radami u 

několika snímků jiných autorů (Heinroth 1941).  

Podobně novátorsky pak později Heinroth vyuţil zvukového záznamu ptačího zpěvu. O jeho 

kolekci ptačích hlasů na gramofonových deskách se zmiňuji jiţ výše v kapitole o jeho ţivotopisu. 

Myšlenka se na kaţdý pád ujala a v devadesátých letech vydal podobnou kolekci na CD nosičích 

Günter Tembrock (Jahn 2000). 

Co se týče pozorovaných zvířat, Heinroth pracoval daleko více se zvířaty chovanými v zajetí 

neţ se zvířaty ve volné přírodě. Jeho pozorování na kachnovitých v rámci Die Brautente und ihre 

Einbürgerung auf unseren Parkgewässern a následující komplexní práce o etologii kachnovitých se 

odehrávala na volně se pohybujících, nicméně v zásadě v zajetí ţijících jedincích, mnohdy na 

domestikovaných formách (Heinroth 1911). Pozorování kachničky karolinské (Lampronessa sponsa) 

přeci jen do jisté míry pracovalo s divoce ţijícími zvířaty, ovšem tato byla vzhledem k omezenému 

areálu svého výskytu a označení beztak pod důkladným dohledem (Heinroth 1910). Své praktické 

poznatky o studenokrevných obratlovcích a hmyzu pak čerpal ze svých zkušeností z berlínského 

Akvária (Heinroth 1941) a poznatky o savcích pak měl převáţně z pozorování exemplářů v Berlínské 
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zoologické zahradě (Heinroth 1941). Vrcholem tohoto chovatelského přístupu
6
 je pak téměř třicetiletý 

chov středoevropských ptáků zcela mimo přírodu za zdmi vlastního bytu. Právě tento přístup však 

umoţnil Heinrothovým získat velmi výmluvné důkazy automatického provádění vrozených pudových 

pohybů zvířat, a tím poloţit základ pro jejich největší etologický přínos (K. Heinroth 1971). Při 

pokusech s orientačním smyslem holubů čelil Heinroth zprvu neprůkazným výsledkům tím, ţe si 

odchoval vlastní pokusná zvířata, jejichţ vývoj podrobně sledoval, a která se později při odvozování 

způsobu orientace v prostoru ukázala jako mnohem průkaznější materiál (Heinroth 1941, K. Heinroth 

1971). 

 

3.4 „Beiträge zur Biologie, namentlich Ethologie und Psychologie der Anatiden“ coby 

nejpodstatnější vyjádření Heinrothova příspěvku k etologii 

V úvodu k této kapitole bych se rád ještě v krátkosti zastavil u jiţ rovněţ stručně zmíněné práce 

Die Brautente und ihre Einbürgerung auf unseren Parkgewässern. Přestoţe metodikou práce a 

sledovanými charakteristikami se nijak nelišila od komplexní práce o etologii kachnovitých, jeţ ji o 

rok později následovala, přesto stojí za zmínku vzhledem k tomu, ţe šlo o dokumentaci Heinrothovy 

snahy osídlit německou krajinu kachničkou karolinskou (Lampronessa sponsa), druhem pocházejícím 

ze Severní Ameriky a ve střední Evropě se přirozeně nevyskytujícím (Heinroth 1910). Heinroth 

v tomto případě musel čelit námitkám svých kolegů zoologů, ţe umělá introdukce jiného ţivočišného 

druhu můţe vést k narušení rovnováhy středoevropské fauny a ţe se nový druh bude prosazovat na 

úkor druhů původních. Heinroth tyto námitky odmítl (a pozdější vývoj mu dal za pravdu, K. Heinroth 

1971) s tím, ţe kachnička karolinská má zcela jiné ekologické nároky neţ jakékoli v Německu ţijící 

kachny. Odlišnosti ţivotních zvyklostí kachničky karolínské spočívaly zhruba v tom, ţe hnízdila pro 

vrubozobé netypicky v dutinách ve kmenech stromů a byla schopna si v korunách stromů obstarávat i 

potravu (Heinroth 1910). Heinroth prohlásil, ţe tato odlišnost ve způsobu ţivota je dána i tím, ţe se 

jedná o do značné míry ostatním kachnám nepříbuzný druh, který sice můţe být řazen mezi Anatinae, 

nicméně jde o nejvzdálenějšího příbuzného v rámci této skupiny
7
. Metody, jimiţ Heinroth revidoval 

soudobou systematiku kachnovitých, uvedu níţe, proto nyní jen zmíním, ţe jeho předpoklad o 

neškodnosti tohoto druhu v kontextu německé fauny se plně potvrdil. Kachnička karolinská nejen, ţe 

neopouštěla typickou parkovou krajinu, která plně vyhovovala jejím nárokům, a nešířila se do jiných 

                                                   
6  Konrad Lorenz hovoří ve svých vzpomínkách o tom, ţe etologové se v zásadě dělí na „lovce“, kteří své 

poznatky získávají pozorováním ve volné přírodě a na „zemědělce“, kteří si pozorovaná zvířata sami vychovají. 

Coby typický příklad „lovce“ jmenuje Lorenz Nicholase Tinbergena, „zemědělcem“ pak nazývá sebe i Oskara 

Heinrotha (Lorenz 1978). 

7  Jako nejbliţšího příbuzného kachničky karolinské uvádí Heinroth kachničku mandarínskou (Aix galericulata), 

naopak u obou odmítá jejich řazení do podčeledi piţmovek (Plectropterinae) vzhledem k celé řadě 

morfologických a etologických odlišností (Heinroth 1910). 
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oblastí, nýbrţ se rovněţ velice špatně rozmnoţovala, patrně vzhledem k tomu, ţe všechny její 

exempláře v Německu pocházely z pouhých několika amerických párů tohoto druhu (Heinroth 1910), 

takţe docházelo k častým příbuzenským kříţením a tím pádem k často letálním genetickým efektům. 

Heinroth to pochopitelně takto přesně nevyjádřil, ovšem zmínil se v tom smyslu, ţe by pro „dodání 

čerstvé krve“ bylo vhodné dopravit ze Spojených států amerických ještě několik párů této kachny 

(Heinroth 1910). V publikaci jsou jinak detailně rozpracovány vnější znaky, kresba na opeření, 

pelichání, denní program, pohyby, komunikace a další charakteristiky tohoto druhu, a zvláštní důraz je 

kladen na veškeré chování související s rozmnoţováním (Heinroth 1910).  

 

Práce Oskara Heinrotha Beiträge zur Biologie, namentlich Ethologie und Psychologie der 

Anatiden vyšla v Německu roku 1911 coby součást široké publikace, prezentující závěry pátého 

Mezinárodního ornitologického kongresu
8
. Její zaměření je tedy zdánlivě poměrně úzké, totiţ jedná se 

o zoologickou studii uţší skupiny ţivočichů, v tomto případě vybraných skupin vodního ptactva. 

Přesto práce ukazuje, svým způsobem, novátorský přístup k zoologickému pozorování, neboť 

Heinroth pojal pozorování zvířat z jiného úhlu, neţ bylo v dané době zvykem. Sám na konci práce 

uvádí, ţe obzvláštní důraz kladl na sledování komunikace ptáků mezi sebou (Heinroth 1911), a to při 

všech rozličných úkonech ptačího ţivota, při nichţ mu bylo umoţněno pozorování. V této publikaci se 

ještě musel spokojit s poměrně málo názorným písemným záznamem ptačího hlasu, který 

nepoučenému čtenáři beztak o skutečné hlasové charakteristice daného druhu mnoho neřekl, ovšem 

v pozdějších letech (1935 – 1936) shromáţdil a na gramofonových deskách vydal pod názvem 

Gefiederte Meistersänger („Okřídlení mistři zpěvu“) souhrnnou kolekci velkého mnoţství ptačích 

hlasů nejen ze skupiny Anatidae (K. Heinroth 1971). Komunikace ovšem nesestává pouze z hlasových 

projevů, a tak bylo úkolem této práce ukázat rovněţ další způsoby, jakými si mohou ptáci mezi sebou 

předávat informace a signály, a případně ukázat také evoluční vztah mezi jedním a druhým způsobem 

komunikace a uvést ho do souvislosti s prostředím, v němţ pták v přirozených podmínkách ţil. 

Heinroth byl velmi přesvědčeným zastáncem evoluční teorie a snaţil se u kaţdého jevu doloţit jeho 

adaptační význam. Mnohdy se musel při tomto záměru spolehnout na logickou indukci, protoţe 

                                                   
8 Bohuţel se mi nepodařilo získat toto dílo v originálním znění, a musel jsem se pro tuto práci spokojit 

s anglickým překladem, který jsem si opatřil v elektronické verzi původního tisku díky ochotě pracovníků 

knihovny Michiganské univerzity v USA. Na titulní stránce tohoto překladu, který patrně nebyl oficiálně vydán, 

a slouţil výhradně ke studijním účelům, je uvedeno, ţe dílo Beiträge zur Biologie, namentlich Ethologie und 

Psychologie der Anatiden bylo vydáno v rámci publikace Proceedings of the Fifth International Ornithological 

Congress roku 1910 v Berlíně. Má verze, která nenese ţádný anglický ekvivalent německého jména Heinrothovy 

práce, je překladem, jehoţ autorem je Paul A. Johnsgard, a jako rok překladu je uveden rok 1956. Protoţe však 

nejde o oficiální verzi, nýbrţ o překlad původní práce, anglicky oficiálně nevydaný, přidrţím se zde při citování 

této práce původního německého jména a roku vydání 1911.  
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experimentálně šlo adaptační význam toho kterého prvku chování nebo například vnějšího zbarvení 

doloţit jen velmi omezeně (Heinroth 1911).  

Práce Beiträge zur Biologie, namentlich Ethologie und Psychologie der Anatiden ovšem 

nesleduje výlučně chování pozorovaných vodních ptáků. Heinroth byl výraznou vědeckou osobností 

rovněţ proto, ţe se dokázal soustředit na do té doby poněkud opomíjené jevy v zoologii a vykládat je 

originálním, ovšem přesto logickým způsobem. Mezi tyto jevy nepatřila jen komunikace a chování 

zvířat, ovšem také například otázka biologického řízení přepeřování, význam ochranného zbarvení, 

souvislost anatomických struktur s chováním a další jevy, které nebudily na první pohled pozornost, 

ovšem díky nimţ byl Heinroth schopen vyvodit překvapivé souvislosti (Heinroth 1911). O některých 

těchto fenoménech se zmíním níţe.  

Heinroth v úvodu své práce rovněţ poměrně zřetelně objasňuje motivaci k sepsání takového 

druhu pojednání. Uvádí, ţe si povšiml absence snahy věnovat se jemnějším záleţitostem zoologie 

(jako příklad uvádí právě zvířecí psychiku) u většiny svých současníků, a proto se rozhodl tuto mezeru 

v poznávání přírody zacelit. Nejde přitom, jak jsem jiţ uvedl, výlučně o chování, ale i o další jevy, 

které by měly být pojednány ve vší podrobnosti (Heinroth 1911). 

 

3.4.1 Možnosti a omezení prostředí, v němž Heinroth pracoval, a zvířata, na kterých konal svá 

pozorování 

Pozorování, která jsou shrnuta v práci Beiträge zur Biologie, namentlich Ethologie und 

Psychologie der Anatiden, byla konána téměř výlučně v městském prostředí Berlína, a to buď 

v zoologické zahradě, jejímţ byl Oskar Heinroth pracovníkem, nebo v přilehlých městských parcích. 

To s sebou neslo pochopitelně celou řadu omezení, plynoucích z toho, ţe některým druhům 

kachnovitých (Anatidae) se v daném prostředí vůbec nedařilo a nejen, ţe nevyvedly potomky, coţ 

znemoţňovalo celý důleţitý úsek jejich chování při péči o potomstvo, ale mnohdy se ani nebyly 

schopny spářit nebo uhynuly. Dalším problémem, který omezoval celistvost práce, byla naprostá 

nedostupnost některých druhů, které v Evropě nebylo vůbec moţno získat (Heinroth 1911). 

Ovšem i pozorování druhů, kterým se v prostředí zoologické zahrady či městských parků 

dařilo, bylo do značné míry ztíţeno. Jednak neposkytovalo utváření parkové „krajiny“ vţdy ideální 

podmínky pro to, zvířatům se vůbec dostatečně přiblíţit, další úlohu hrála plachost jednotlivých druhů, 

která byla u některých z nich natolik akcentována, ţe daní jedinci nebyli vůbec schopni provozovat 

svůj denní program, byl-li Heinroth coby pozorovatel nablízku. Dalším ztěţujícím faktorem byla 

přítomnost návštěvníků parku a zahrady (Heinroth svá pozorování konal za jejího běţného provozu), 

kteří například krmením kachen nebo jejich obdivováním rovněţ narušovali přirozené chování 

pozorovaných jedinců. Heinroth si ostatně na laické spoluobčany stěţoval v rámci svých publikací 

opakovaně, nejvýrazněji pak v předmluvě ke třetímu svazku svého atlasu Die Vögel Mitteleuropas, 
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v níţ se o inteligenci návštěvníků zoologických zahrad vyjadřuje s ironií sobě vlastní (Heinroth 1924 – 

1933, III. sv.).  

Jednotlivé příčiny, komplikující pozorování, ovšem nejsou aţ tak podstatné. Pravdou nicméně 

zůstává, ţe se v celé publikaci setkáváme opakovaně s litujícími poznámkami, ţe ten který údaj nebylo 

moţno získat (Heinroth 1911), coţ je samozřejmě při srovnávacím výzkumu chování dosti 

nepříjemné, a celistvost práce tím značně trpí. Obzvlášť u některých charakteristik chování, jejichţ 

plná znalost mohla Heinrothovi pomoci ještě průkazněji odvodit naznačené fylogenetické vztahy 

(nebylo například moţno pozorovat sezení na vejcích a vyvádění mladých u skupiny labutě zpěvné, a 

tedy je ani porovnat s příbuznými ţivočichy), byla nemoţnost sledovat chování u všech vybraných 

druhů jistě velmi nepříjemná. 

Co se týče zvířat, s nimiţ Heinroth při svém výzkumu pracoval, šlo o, jak jiţ bylo zmíněno 

výše, o čeleď Anatidae z řádu vrubozobých (Anseriformes). Heinroth se pokusit v rámci svých 

moţností postihnout tuto čeleď co nejdůkladněji, a postupně pojednává o labutích (Cygninae), husách 

(Anserinae), husicích (Tadornidae), piţmovkách (Plectropterinae), husičkách (Dendrocygniae) a 

kachnách (Anatinae). Jeho systematika se dle jeho vlastních slov (Heinroth 1911) poněkud odchyluje 

od soudobě přijímané systematiky podle Naumanna a Harterta (K. Heinroth 1971), ovšem je-li uveden 

rozdíl, je zmíněn a podloţen zpravidla právě znaky na úrovni chování.  

Důvodů, proč Oskar Heinroth pracoval právě s kachnovitými, je několik. Kromě výše 

zmíněných důvodů emočních můţeme uvést i praktické důvody. Na kachnovitých totiţ nalezneme 

několik velmi dobře pozorovatelných znaků nejen na úrovni chování, ale i vnější morfologie. Heinroth 

uvádí, ţe mají systematicky velmi nápomocné nápadné odlišnosti ve zbarvení jemného prachového 

peří (lat. plumae), ve zbarvení zobáku a nohou (coţ je o to více průkazné, ţe téměř všechna mláďata 

mají tyto orgány nejprve zbarvené černě) a nápadné morfologické odlišnosti trachejí, na jejichţ 

základě lze usuzovat na hlasový projev ptáka (Heinroth 1911). Jelikoţ prachové peří, zobák i trachea 

jsou orgány, které mohou být preparovány a uloţeny, zůstávají pochopitelně také trvalejším dokladem 

o správnosti vyvozených závěrů, neţ prosté pozorování chování ţivočicha. Z těchto Heinrothových 

názorů můţeme poznat, ţe volba právě čeledi Anatidae pro srovnávací výzkum chování a revizi 

původního systému byla velmi dobře promyšlena i z praktického hlediska.     

 

3.4.2 Pozorované charakteristiky a projevy chování u jednotlivých druhů kachnovitých 

Heinroth se snaţil, nakolik mu to bylo okolnostmi umoţněno, o co nejpečlivější záznam 

jednotlivých elementů chování u pozorovaných ţivočichů, a to shodně u všech druhů, aby bylo 

umoţněno co nejefektivnější srovnání rozdílů v daných prvcích. Některé z charakteristik se neliší 

pouze mezi druhy, ale i mezi samcem a samičkou téhoţ druhu, coţ bylo rovněţ vţdy uvedeno 

(Heinroth 1911). 

Jednalo se zhruba o tyto charakteristiky: 
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- pozice těla při vzletu a přistání jedince 

- pozice těla při „čepýření“, vykládaném jako přátelská výzva 

- pozice těla při dvoření se a tvoření páru 

- vzrušené reakce jedince (týká se více situací, jimţ můţe být vystaven) 

- reakce na přítomnost nepřítele a pozice těla při zastrašování protivníka 

- pozice těla při kopulaci, kde Heinroth podrobně rozpracoval předehru, samotné páření a 

dohru 

- celková aktivita či „ţivost“ jedince při zmíněných úkonech 

- okolnosti, za nichţ dochází (pokud vůbec) k potápění 

- sociální chování mimo pár (tyranie vůči slabším jedincům, tolerance) 

- hlasové projevy při všech výše zmíněných úkonech (svolávací hlas, vítězný výkřik atd.) 

- úloha hlasových projevů a pohybů při komunikaci, rozdíl výrazových prostředků na souši 

a na vodě 

- způsob péče o potomstvo, a to z pohledu úlohy samečka a samičky, ve všech časových 

fázích (výběr místa k hnízdění, sezení na vejcích, ochrana a vedení mláďat atd.) a celkový 

charakter „rodinného ţivota“ 

- vyladěnost k určitému způsobu chování v závislosti na roční a denní době 

 

U některých z těchto pohybových charakteristik, ač jinak u Anatidae běţných, vysledoval 

Heinroth jejich naprostou absenci u některých druhů (například chybění jakéhokoli zaujímání pozice 

k letu nebo zastrašování protivníka u skupiny labutě zpěvné
9
), coţ představovalo rovněţ poměrně 

průkazný doklad o nově objevených fylogenetických vztazích. 

 

Dále Heinroth vysledoval i několik úkonů chování, které lze pozorovat pouze u některých 

(nebo jen jediného) druhů a u jiných zcela chybí, například: 

- sušení peří, pozorovatelné ze všech Anatidae pouze u labutě černokrké (Cygnus 

melancoryphus) 

- vzájemný pozdrav páru, který připomíná hrozbu a patrně je od ní odvozen, pozorovaný 

pouze u labutí 

 

Podstatné na všech těchto uvedených charakteristikách vzhledem k Heinrothovu pojetí je, ţe 

ač jistě nebyl prvním zoologem, který je pozoroval, s úspěchem se je pokusil systematizovat a vyvodit 

                                                   
9 v publikaci je skutečně uvedeno pouze „skupina labutě zpěvné“ (obsahující druhy C. cygnus, C. bewicki a C. 

buccinator), nepodařilo se mi dohledat, zda existuje taxonomická sběrná skupina s latinským názvem. Nejde 

však o Heinrothovu úpravu systému, sám se v knize zmiňuje, ţe v soudobé literatuře je pouţíváno rozlišení 

„skupina labutě velké“ a „skupina labutě zpěvné“, které se od sebe liší jak morfologií, tak etologií (Heinroth 

1911).  
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z nich závěry vzhledem k fylogenezi (Heinroth 1911). Díky tomu mohl vyslovit názory ohledně 

nesprávného zařazení některých druhů do systému. Například labuť černá (Cygnus atratus), řazená 

konvenční systematikou do příbuznosti skupiny labuti zpěvné (Cygnus cygnus), byla na základě 

přítomnosti výhrůţné a vzletové pozice těla, která zcela chybí labuti zpěvné, zařazena Heinrothem do 

fylogenetické příbuznosti labuti velké (Cygnus olor), přestoţe i její postoje při těchto aktivitách se 

poněkud liší. Ovšem, coţ je důleţité, na rozdíl od labuti zpěvné je zcela nepostrádá (Heinroth 1911). 

Dalším názorným příkladem, který Heinroth pouţil, a který ilustruje průkazně jeho povědomí o 

významu chování pro taxonomii, je péče o mláďata. Vysledoval například, ţe ze všech vrubozobých 

(Anseriformes) pouze Cygnus atratus, C. olor a C.melanocoryphus vozí svá mláďata na zádech, 

zatímco ostatní je vodí. „Bylo by vhodné k posouzení taxonomické pozice Coscoroba coscoroba, 

kdybychom mohli zjistit, zda svá mláďata přepravují stejným způsobem,“ píše doslova (Heinroth 

1911).  

Ještě výraznější rozdíly pozoroval Heinroth v hlasovém projevu zvířat. Můţeme si to ukázat 

rovněţ na příkladě jednotlivých druhů a skupin druhů labutí. Heinroth pozoroval, ţe labuť černokrká 

(Cygnus melanorhynchus) vyráţí po odehnání nepřítele výrazný vítězný výkřik (tento vítězný výkřik, 

přítomný i u dalších druhů kachnovitých, plní nicméně podle jeho pozorování široké mnoţství úloh, je 

opětován partnerem a napodobován mláďaty, a zdá se, ţe má značnou roli v udrţování rodinné 

pospolitosti, jak Heinroth pozoroval například u husy divoké, a rovněţ svědčí o úspěšně uzavřeném 

partnerství mezi samcem a samičkou), který je v omezené míře přítomen u skupiny labutě zpěvné, 

pouze naznačen u labutě černé (Cygnus atratus) a konečně téměř chybí u všech druhů labutí ze 

skupiny labutě velké. Heinroth si všiml vztahu mezi silou, tónem a charakterem tohoto hlasového 

projevu (jako ostatně i dalších hlasových projevů kachnovitých) a velikostí a tvarem tracheje daného 

jedince. Tím prokázal přímý vztah mezi morfologickým znakem a projeveným chováním (hlasem), 

coţ dobře podporovalo jeho domněnku, ţe kaţdý projev chování má svůj základ v morfologické 

struktuře (Heinroth 1911). Tvar tracheje není ovšem typický pouze pro daný druh, ale liší se i mezi 

samcem a samičkou téhoţ druhu a Heinroth pozoroval i individuální variace v rámci druhu. Prokázat 

vztahy mezi jinými projevy chování (pohyby, pozicemi těla či reakcemi) a morfologickou strukturou, 

nacházející se na úrovni nervové soustavy, bylo ovšem mnohem obtíţnější a zejména mnohem méně 

názorné, a Oskaru Heinrothovi se to nepodařilo, ač tento vztah tušil (Lorenz 1978).  

Jak uţ bylo řečeno, Heinroth si nicméně neuvědomoval, ţe pokládá základy nové vědy, 

srovnávacího výzkumu chování, a proto se rozhodně neomezoval při svém pozorování pouze na 

chování, ale i na další subtilnější charakteristiky kachnovitých, kterým do té doby nebyla věnována 

taková pozornost. Tak například pozoroval a pokoušel se pro systematické účely vyuţít vývoj zbarvení 

končetin a zobáku u mladých jedinců, barvu spodního prachového peří, potaţmo zbarvení mláďat, 

změny ve zbarvení peří některých ptáků během roku a jejich přepeřování v době péče o mláďata, a 

pokoušel se rovněţ rozluštit adaptační význam různých barevných kreseb na svrchním ptačím peří. I o 

těchto jeho činnostech se ještě zmíním.  
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3.4.2.1 Pářící ceremoniál a kopulace coby ukázka Heinrothova odvození fylogenetických vztahů 

Protoţe si uvědomuji, ţe neustálé citování příkladů odvozování příbuznosti z chování 

ţivočichů, které Heinroth provozoval, by přes jejich nespornou zajímavost bylo dosti zdlouhavé a 

v důsledku i nepřehledné, rozhodl jsem si vybrat chování, které se vyskytuje ze zcela pochopitelných 

důvodů (nejen) u všech zástupců čeledi Anatidae, totiţ chování rozmnoţovací, a na jeho příkladě 

ukázat průřezem všech skupin, spadajících do této čeledi, jak Oskar Heinroth o chování zvířat 

uvaţoval. Podobným způsobem popisoval Heinroth i celou řadu dalších úkonů denního programu 

kachnovitých, a na jejich základě v některých případech ukázal, jak upravit jejich fylogenetický 

systém. 

Chování ptáků jistým způsobem připomíná stavebnici. V případě rozmnoţování si můţeme 

představit, ţe sestává ze tří sloţek – předehry, samotné kopulace, a dohry, které jsou pro pozorovatele 

poměrně dobře odlišitelné. Samotný průběh rozmnoţovacího ceremoniálu je pro většinu 

pozorovaných kachnovitých zhruba stejný, nicméně liší se místem, na němţ se odehrává (někdy voda, 

někdy mělčina a někdy dokonce souš) a také modifikacemi jednotlivých částí rituálu. V některých 

případech můţe sloţka (zpravidla dohra, ale v případě rodu Cairina i předehra) zcela chybět. Pro 

zdárný průběh a dovršení jakéhokoli rituálu chování, tím spíše páření, obecně u Anatidae platí, ţe je 

zapotřebí vykonat postupně všechny náleţité kroky. Je-li například kopulace přerušena vetřelcem, pár 

začne s celým rituálem od začátku, a není schopen navázat na průběh chování v místě, kde byl 

vyrušen. S výjimkou rovněţ zaznamenaných přepadení, která bychom mohli v lidském kontextu snad 

interpretovat jako „znásilnění“, kterýţto jev Heinroth pozoroval u výše zmíněného rodu Cairina, je 

průběh rituálu ve všech jeho krocích zcela nezbytný pro zdárné spáření (Heinroth 1911). 

V rámci podčeledi labutí (Cygninae) pozoroval Heinroth zhruba tento obecný průběh rituálu, 

který popíšu na příkladě labuti velké, a rozdíly oproti němuţ uvedu u dalších labutí: 

Samec a samička se k sobě přiblíţí s drţením těla, charakteristickým pro páření. Zadními 

částmi svých těl se přibliţují k sobě a zdánlivě přikládají hlavy jeden k druhému, coţ je ovšem jen 

zdání, neboť labutě jsou, podobně jako téměř všichni ptáci, tvorové jen velmi nelibě snášející jakýkoli 

kontakt s cizím jedincem. Před pářením dochází k ritualizovanému ponořování hlavy a krku do vody a 

jejich opětovnému vynořování, které trvá tak dlouho, dokud samec a samička neprovádí tyto pohyby 

synchronně. Poté se oba jedinci otřásají vlnivými pohyby celého těla a souběţně s tím pečují o vlastní 

letky peří (nikdy ne o peří druhého!). Vlastní kopulace pak spočívá v tom, ţe samička se ponoří celá 

do vody s nataţeným krkem, sameček se uchytí zobákem za peří zhruba v první horní třetině krku, a 

spáří se s ní, přičemţ celý akt, provázený odfrkováním, které vyluzuje pouze samička, trvá zhruba 3-5 

vteřin. Dohra následně vypadá tak, ţe sameček a samička proti sobě vyskočí a dotknou se vzájemně 

hrudníky, coţ, jak Heinroth uvádí, svedlo některé jeho předchůdce zoology k mylnému dojmu, ţe 
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labutě se páří čelem k sobě. Takto tedy vypadá pářící rituál labuti velké, a nyní si uvedeme odlišnosti, 

které Heinroth pozoroval u dalších druhů labutí a u jiných podčeledí kachnovitých (Heinroth 1911).  

Rituál labutě černé (C. atratus) je dle Heinrothova pozorování zhruba shodný, ovšem zcela 

chybí dohra, při níţ se staví sameček a samička k sobě hrudí. Podobně chybí dohra i u všech zástupců 

skupiny labutě zpěvné, a Heinroth zde dokonce popisuje nedorozumění mezi samcem C. olor při 

mezidruhovém páření se samičkou C. buccinator, kdy sameček ještě očekával dohru, ovšem samička, 

jejíţ druh ji postrádal, uţ začala tlouct křídly, aby dostala kapky vody ze svých letek, coţ si samec 

mylně vykládal jako hrozbu a došlo téměř ke konfliktu. Konečně u labutě Coscoroba coscoroba nejen 

chybí dohra, ale celé páření se odehrává na rozdíl od ostatních labutí v mělké vodě. Jinak je ovšem 

průběh předehry i vlastní kopulace shodný s ostatními druhy rodu Cygnus (Heinroth 1911). 

U hus (podčeleď Anserinae) je dle Heinrothových pozorování pářící rituál labutím velmi 

podobný. Mnohdy ovšem Heinroth pozoroval i rituál, který nebyl zakončen kopulací, coţ u labutí 

nezmiňuje. Předehra a samotná kopulace i včetně místa na krku, kde si samec přidrţuje samičku 

zobákem, jsou v zásadě velmi podobné labuti velké, rozdíl pozoruje zejména v hlasovém projevu při 

páření, kdy namísto syčivých zvuků, popisovaných u labutí, popisuje Heinroth křik, o němţ se mu 

nepodařilo zjistit, zda náleţí samci nebo samici. Husy mají ve svém rituálu i dohru, ovšem ta se liší od 

dohry labutě velké, neboť namísto vztyčení se ve vodě hrudníky naproti sobě sameček plave za 

samičkou se zdviţenými křídly, zatímco ta zachovává přikrčené drţení těla, takţe celý rituál se jeví 

tak, jako by se samec snaţil samičku svými křídly přikrýt (Heinroth 1911).  

Husice rodu Chloephaga (termín „husice“ představuje sběrnou skupinu pro rody Chloephaga, 

Alopochen a Tadorna) vykazují opět velmi podobný rituál husám, ovšem celý děj je zasazen nikoli do 

vody, nýbrţ na souš. Heinroth předpokládá přítomnost předka, který ţil ve vodě, neboť některé 

pohyby, jako například zdánlivé ponořování hlavy a krku do vody, které provádějí i na vodě ţijící 

husy, konají husice zcela přesně i na souši. Podobný jev pozoroval Heinroth i u hus domácích, které 

byly naproti své přirozenosti nuceny pářit se rovněţ na souši, a je to pro něj další dobrý doklad o 

vrozenosti většiny důleţitých pohybů, v tomto případě rozmnoţovacího rituálu (Heinroth1911).  

U husic rodu Tadorna (většinu pozorování konal Heinroth na druhu Tadorna feruginea, jenţ 

byl v Německu dobře dostupný, neboť byl častým členem společenstev okrasného vodního ptactva) je 

opět rituál velmi podobný husám i včetně drţení těla při dohře (liší se ovšem v tom, ţe namísto 

ponořování hlavy a krku do vody se potápí pták celým tělem), nicméně Heinroth si povšiml velmi 

zajímavého jevu, kdy dvoření se je zaloţeno na popuzování samce samičkou k útoku proti nepříteli na 

rybníku. Tento jev sice Heinroth pozoroval i u husic Chloephaga, ovšem v případě rodu Tadorna 

přešlo toto dráţdění k útoku přímo ve sloţku namlouvacího rituálu, prakticky nezbytného k uzavření 
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páru (o Heinrothovu povšimnutí si ritualizace
10

 některých pohybů, slouţících původně jinému účelu, 

se zmíním níţe). Zajímavé také je, ţe při dvoření je u rodu Tadorna podstatně aktivnější samička neţ 

sameček (Heinroth 1911).  

Podčeleď piţmovek (Plectropterinae) jeví v pářícím rituálu velkou odlišnost od všech 

ostatních kachnovitých, a Heinroth si jejím fylogenetickým zařazením není příliš jist, nicméně 

dovozuje, ţe soudobé zařazení piţmovek v systému je patrně špatné právě na základě velké odlišnosti 

v mnoţství etologických charakteristik. U piţmovek, konkrétně u druhu kachny piţmové (Cairina 

moschata) chybí obecně namlouvací rituál a sameček samičku spíše přepadá. Nejde tedy o 

mírumilovný průběh pářícího aktu, ačkoli pasivní pozice samičky ve vodě, která svědčí o jistém 

očekávání přepadení, napovídá, ţe celý rituál není o nic méně vývojově rafinovaný neţ námluvy 

jiných Anatidae. O adaptačním významu této pozice pro páření svědčí i to, ţe samička nejeví 

znepokojení ani v případě, ţe je napadána jedinci zcela jiného druhu i za jiným účelem, neţ je páření. 

Heinroth uvádí, ţe samec se samičky, takto pasivně leţící, v rychlosti zmocňuje a celý akt dělá na 

pozorovatele násilný dojem (Heinroth 1911). 

Podčeleď husiček (Dendrocygninae) je v Heinrothově pojednání další skupinou kachnovitých, 

lišící se výrazně od svých příbuzných. Přes velké potíţe s jejich chovem se mu díky jistému panu 

Samerierovi, o němţ se mi nepodařilo více zjistit, povedlo získat údaje i o jejich rozmnoţovacím 

chování, které připomíná svým průběhem ponejvíce labutě, a to i včetně dohry, která se odehrává 

naskočením partnerů hrudníky proti sobě. Zejména tato dohra, ale i další charakteristiky (například 

hnízdění na stromech, pro vodní ptáky netypické), oddělují podčeleď husiček etologicky od ostatních 

kachnovitých a Heinroth se přimlouvá za jejich zcela samostatné zařazení v systému s tím, ţe jde 

patrně o bazální skupinu v rámci Anatidae. Jako doklad o tom uvádí i roztříštěný výskyt této podčeledi 

na Zemi, svědčící patrně o původním širším rozšíření (Heinroth 1911). 

Poslední skupinou kachnovitých, jejichţ chování Heinroth pozoroval, je podčeleď Anatinae, 

tedy kachny. Heinroth v jejich případě popírá v té době dle Salvadoriho (Heinroth 1911) běţné 

zařazení jiţ zmíněných rodů Alopochen a Tadorna mezi kachny, a dokladem mu k tomu jsou právě 

etologické charakteristiky. U kachen začíná pářící rituál zpravidla dlouhotrvajícím „naparováním se“ 

samečka, i kdyţ Heinroth připouští, ţe ony „chvástavé“ pohyby pozoroval i u samečků, v jejichţ okolí 

se právě ţádný jiný jedinec druhu nevyskytoval. V té době je také na všech samcích patrná značná 

aktivita, projevující se na vodní ploše poletováním z místa na místo, coţ Heinrotha vedlo k úvahám, ţe 

právě aktivita samce můţe být pro samičku znamenat jeho atraktivitu, na jejímţ základě se rozhodne 

s ním spářit. Výzva k páření i samotný rituál se pak rovněţ liší od ostatních skupin čeledi Anatidae, 

jako výzva k páření obvykle slouţí prosté pokyvování hlavou ve vertikálním směru a některé pohyby, 

                                                   
10 Autorem pojmu „ritualizace“ není nicméně Oskar Heinroth, nýbrţ anglický biolog Julian Huxley, který jej 

poprvé pouţil roku 1914 (Veselovský 2005). Přesto jej zde však pouţívám, neboť je praktičtější neţ Heinrothovo 

opisné vylíčení tohoto fenoménu. 
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připomínající snahu vzlétnout, o nichţ také Heinroth soudí, ţe skutečně jde o ritualizovaný pohyb, 

směřující původně ke vzlétnutí. Samička při páření leţí na vodě, chování samečka a přidrţování 

samičky je zhruba shodné s výše popsanými podčeleděmi. Heinroth se nezmiňuje o rozdílech 

v pářícím rituálu mezi jednotlivými druhy kachen, a tak předpokládám, ţe ţádné nepozoroval. 

Odstraněním rodů Alopochen a Tadorna z tohoto taxonu a jejich zařazením v systému zvlášť Heinroth 

ukázal, ţe kachny jsou v obecném pojetí vlastně polyfyletický taxon, do něhoţ jsou řazeni ti 

kachnovití, kteří velikostně neodpovídají husám, husicím ani labutím (Heinroth 1911).  

Ohledně rituálu páření si Heinroth u všech Anatidae povšiml ještě jedné zajímavosti, a totiţ 

obecně pozorovatelného vzteku a projevů frustrace u jedince, který byl nucen přihlíţet kopulaci nebo 

projevům náklonnosti nějakého páru, a to často i tehdy, pokud se vůbec nejednalo o jeho biologický 

druh (ostatně, u vodních ptáků není mezidruhové kříţení nijak výjimečným jevem). Heinroth tuto 

frustraci povaţoval za vlastní všem vyšším zvířatům včetně člověka (Heinroth 1941), a popsal i, 

kterak pozoroval časté útoky silnějších jedinců na pářící se pár, který byl tím vyrušen a celý 

ceremoniál musel opakovat znovu. Vzhledem k přísné společenské hierarchii (a to i mezidruhové) ve 

společenstvu vodních ptáků na rybníku pak bylo skutečně klidné páření dle Heinrothových slov 

zaručeno pouze páru, který v daném „společenském ţebříčku“ zaujímal nejvyšší místo (Heinroth 

1911).  

 

3.4.3 Heinrothův test vlivu morfologických změn v důsledku domestikace na psychické 

schopnosti 

Heinroth si byl vědom nejen toho, ţe ke změně charakteristik chování dochází v důsledku 

odděleného vývoje jednotlivých druhů, ale všiml si i změn v morfologii a chování, způsobených 

faktory prostředí u druhů, které byly domestikovány. Nejprůkazněji demonstruje tento jev na 

porovnání husy divoké s její domácí formou. Kromě jistých změn v péči o snůšku a potomstvo (husa 

domácí například mnohem častěji vydávala charakteristický křik, kdykoli byla nucena se dočasně 

vzdálit od svého hnízda) si Heinroth všiml i rozdílu v psychických schopnostech, který jedinci z obou 

druhů projevovali ve chvíli, kdy byli nuceni překonat překáţku v terénu. Heinroth prováděl 

v zoologické zahradě experiment s chováním hus, které byly zabydleny na jednom z dvojice rybníčků, 

které byly navzájem odděleny pouze drátěným plotem a nad ním se klenoucím mostem. Vzal nejprve 

několik mladých jedinců husy divoké, a umístil je na druhý rybníček tak, aby tito přes drátěný plot 

viděli na druhou stranu na svého rodiče. Jak předpokládal, mláďata husy divoké se nejprve pokusila 

plout skrz drátěný plot, který nejprve nepovaţovala za překáţku, ovšem jiţ po třech aţ čtyřech 

neúspěšných pokusech se zpravidla pokusila vzlétnout a překonala překáţku letem přes plot a můstek. 

Pokud tytéţ jedince Heinroth pozoroval při opakování pokusu, jevili uţ pouze snahu překonat plot 

letem, naučili se tedy flexibilně reagovat na situaci, do které je Heinroth postavil. Po pokusu s divokou 

formou postupoval Heinroth stejným způsobem v případě mláďat husy domácí, nicméně tato se 
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snaţila opakovaně plout skrz plot, a ani opakovaný úspěch je nepřiměl ke změně strategie. Heinroth si 

byl vědom, ţe jejich neúspěch mohl být způsoben i celkově menším uzpůsobením k letu, a proto se 

snaţil přimět je k vzlétnutí a nejrůznějším zastrašováním pomocí házení kamenů do jejich blízkosti či 

hlukem, a ačkoli některé husy domácí skutečně po takovémto zásahu plot přeletěly a dosedly zpět na 

druhý rybníček, ovšem kdyţ tyto jedince Heinroth opět vysadil zpět před plot, jevili opět trvalou snahu 

plout skrz plot. Ať se Heinroth snaţil jakkoli, husy domácí se schopnost přeletět plot nebyly schopny 

naučit. Z toho Heinroth vyvodil závěr, ţe u husy domácí došlo v průběhu domestikace ke ztrátě nejen 

fyzických, nýbrţ i psychických schopností divokého předka, přičemţ tyto schopnosti mohly být 

v přímém vzájemném vztahu (Heinroth 1911). 

 Tentýţ experiment pak Heinroth konal ještě s dalšími druhy z čeledi Anatidae (například u 

husic rodu Tadorna, které projevily velkou schopnost učit se a překonat překáţku) a zejména na něm 

testoval i schopnosti kříţenců husy divoké a husy domácí, přičemţ pozoroval podobnou bezradnost 

s překonáním překáţky nejen u kříţenců polovičních, ale i s tříčtvrtinovým a dokonce 

sedmiosminovým podílem předků z husy divoké, kteří byli všichni schopni přeletět překáţku pouze 

tehdy, překonávali-li ji v rámci početnějšího smíšeného hejna, obsahujícího i čistokrevné husy divoké, 

které se schopnost přeletět překáţku naučily. Heinroth tuto metodu nakonec označil za vhodnou 

k testování čistokrevnosti husy divoké (jejíţ míšenci jsou na základě morfologie hůře rozeznatelní), 

neboť pouze čistokrevné divoké husy jsou schopny se naučit překonat překáţku (Heinroth 1911). 

 

3.4.4 Další Heinrothem popsané jevy chování kachnovitých 

Přestoţe hlavní náplní Heinrothovy práce bylo srovnávání morfologických a etologických 

charakteristik pozorovaných zvířat za účelem revize taxonomického systému, povšiml si i několika 

jevů, které k taxonomii nemohly příliš přispět, ovšem zato poloţily základ pro pochopení některých 

psychických mechanismů zvířat (Heinrothem pozorovaní ptáci měli pro pozorovatele oproti savcům 

výhodu relativní malé komplikovanosti psychických pochodů), i kdyţ je u Heinrotha najdeme 

většinou zpracovány jen v náznacích a mnoho z těchto jevů popsali aţ jeho následovníci (Jahn 2000).  

Za zmínku určitě stojí Heinrothovo zaznamenání ritualizace pohybů a důvtipné odvození 

některých z těchto pohybů od původně zcela nesouvisejících aktivit. Jelikoţ si Heinroth povšiml, ţe 

téměř všichni ptáci z čeledi kachnovitých mají v předehře k páření obsaţeno rituální ponořování krku 

a hlavy pod vodní hladinu, pokoušel se objasnit, jak tento očividně s pářením přímo nesouvisející jev 

vznikl. Zároveň s tím si povšiml chování u některých hus a husic, které se mnohdy při vedení svých 

mladých zabývají pohybově velmi podobnou aktivitou: ponořují hlavu pod vodní hladinu a z vody 

vytahují nejrůznější předměty jako kousky větví, vodní rostliny a podobně. Jejich mláďata se pak tento 

pohyb snaţí napodobovat a jde vlastně o určitou formu učení. Heinroth předpokládá, ţe tento pohyb se 

mohl v průběhu vývoje přeměnit na ritualizovaný projev náklonnosti, předcházející (ovšem nikoli 

nutně) páření. Předpokládá rovněţ, ţe při péči o mladé (v prvním případě) a projevu partnerské 
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náklonnosti (v případě druhém, ritualizovaném) se zvíře nachází přibliţně v témţe emočním 

rozpoloţení, a podotýká, ţe přeci i člověk dává najevo svou náklonnost k milované osobě tím, ţe o ni 

něţně pečuje nebo ji nazývá zdrobnělinami a zahrnuje něţnými slovy (Heinroth 1911). Heinroth 

ovšem k jevu potápění krku a hlavy nabízí ještě druhý výklad, a totiţ, ţe jde o zbytkový ritualizovaný 

pohyb útěkové reakce. Mnoho Anatidae totiţ k útěku před nepřítelem vyuţívá své schopnosti potápět 

se. U kachnovitých z podčeledi Tadornae
11

 je dle Heinrotha takové chování patrné nejvýrazněji, neboť 

partneři se páří poměrně násilným způsobem a páření mnohdy připomíná spíše pronásledování, 

přičemţ je při něm pouţíváno právě onoho ritualizovaného pohybu potápění. U ostatních 

kachnovitých pak můţe být noření pouze hlavy a krku vývojovým pozůstatkem po potápění celého 

těla (Heinroth 1911).  

Jako další příklad ritualizovaného pohybu si můţeme uvést chování mnoha husích samiček, 

které, jsou-li při vedení mladých náhle vystaveny do potenciálně nebezpečné situace, zvedají jednu 

nohu a přitahují ji pod tělo, coţ má za následek, ţe se jejich mláďata shromáţdí tak těsně, jak je to 

moţno, pod tělem matky, a jsou lépe chráněna před případným nebezpečím. Heinroth tento jev 

pozoroval u husy, kterou vystavil stresujícím podmínkám uvnitř odchytové klícky, a předpokládá, ţe 

se jedná o ritualizaci krmivého chování, kdy husa v mělké vodě takto často zdvihá nohu, coţ vede 

mláďata opět k shromáţdění se pod tělem matky, ovšem proto, aby tam hledala potravu v podobě 

různých vodních rostlin, které se mohly obalit okolo nohou matky (Heinroth 1911). Dalším příkladem 

ritualizovaného chování je výhrůţný postoj labutě černé, vývojově přeměněný na výzvu k páření, či 

signalizace přátelských úmyslů volavkou (ač nepatří mezi Anatidae, Heinroth tento příklad uvádí), 

která v případě, ţe se necítí ohroţena objevivším se jedincem (i člověkem) poloţí pod sebe stéblo 

trávy nebo větvičku, coţ odkazuje k původnímu pohybu stavění společného hnízda (Heinroth 1911).  

Heinroth poukazuje na chybné výklady u mnohých svých předchůdců (bere si na mušku 

zejména Johanna Friedricha Naumanna a Alfreda Brehma), kteří mnohdy nepostřehli právě rituální 

úlohu toho kterého pohybu, a vykládali jej ve zcela jiných souvislostech, neţ jak bylo podle Heinrotha 

správné. Například výhrůţná pozice těla labutě byla Naumannem vykládána jako plavení se proti 

větru, tedy pohyb, související s přípravou k letu (Heinroth 1911). Podobných chyb nachází Heinroth 

v předchozích pracích mnoho a povaţuje za nutné je uvést na pravou míru.  

Dalšími jevy, kterých si Heinroth povšiml, ale které byly přesně popsány a pojmenovány aţ 

Konradem Lorenzem, bylo sníţení prahové hodnoty intenzity spouštěcího faktoru, a běh aktivity 

naprázdno. Sníţení prahové hodnoty intenzity spouštěcího faktoru uvedu na dvou Heinrothem 

popsaných příkladech: prvním je agresivní chování, pozorované na samci C. olor. Pokud tento delší 

dobu nepřišel do styku s jedincem svého druhu, kterého by mohl svým útočným chováním přimět 

k útěku, byl schopen posléze takto vyhroţovat i okolo jdoucímu člověku nebo psu. Heinroth 

pozoroval, ţe tento výhrůţný pohyb labuť neprováděla vţdy – mnohdy si procházejícího člověka 

                                                   
11 dle nového systému Tadorninae 
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vůbec nepovšimla, a v naprosté většině případů také toto výhrůţné chování nebylo následováno 

skutečným napadením, bylo zkrátka dle Heinrotha zapotřebí uvolnit napětí, vzniklé tím, ţe daný 

projev nebyl delší dobu proveden (Heinroth 1911). Druhým dobrým příkladem je příhoda, která se prý 

stala jinému berlínskému chovateli, kdy si sameček labutě po dlouhotrvající nepřítomnosti samičky 

svého druhu nejen ţe začal svého chovatele namlouvat, nicméně dokonce se s ním i pokusil kopulovat. 

Tato příhoda nicméně nemusí nutně svědčit o poklesu prahové hodnoty, i další příklady z Heinrothovy 

bohaté zvířecí kazuistiky ukazují na to, ţe mnozí ptáci byli i přes přítomnost jedinců svého druhu 

schopni povaţovat své chovatele za partnery (Heinroth 1924-1933, I. sv.; K. Heinroth 1971). Protoţe 

správné popsání jevu aktivity naprázdno náleţí Heinrothově ţeně Magdaleně, zmíním se o něm aţ 

v kapitole o chovatelských počinech manţelů Heinrothových. 

Na uměle odchovaném mláděti husy domácí objevil, ač opět nepojmenoval, Oskar Heinroth 

rovněţ fenomén vtištění, hrající velkou roli u nekrmivých ptáků (Heinroth 1924-1933, III. sv.). 

Povšiml si, ţe vylíhlo-li se house v umělé líhni a mělo moţnost dostat se do vizuálního kontaktu 

s chovatelem, nebylo jiţ zpravidla moţné nechat je adoptovat v přírodě ţijícím párem. Pár hus se sice 

zprvu pokusil o house starat a dokonce je ihned bránil paradoxně proti člověku, který je přinesl, to 

ovšem od svých adoptivních rodičů stále utíkalo, aţ jej oni po nějaké chvíli přestali povaţovat za 

vlastní mládě a připletlo-li se jim opět do cesty, dokonce na ně útočili. V prvotní fázi u párku 

dospělých hus pozoroval Heinroth značné zmatení a konflikt mezi dvěma instinkty, totiţ pnutím 

napadnout cizince (v první chvíli si byli patrně vědomi, ţe se nejedná o jejich vlastního potomka) a 

rodičovským instinktem. Vydrţelo-li house první hodinu v jejich blízkosti, bylo pak jiţ zcela 

akceptováno. Heinroth následně zjistil, ţe odejme-li house po vylíhnutí do sáčku z neprůhledné látky a 

uchrání-li jej před kontaktem s člověkem, toto pak bez problémů akceptuje své adoptivní rodiče i je 

jimi rovněţ akceptováno (Heinroth 1911). 

Několik příkladů z Heinrothovy pozorovatelské praxe dosvědčuje rovněţ, ţe u kachnovitých 

se vyskytuje poměrně jednoduchý psychický pochod podmíněnosti reakce spouštěčem. Extrémním 

příkladem, který uvádí, je snaha všech příslušníků čeledi labutí překonávat i mělkou vodu plavbou po 

břiše právě tak, jako to činí u vody hluboké, a to i přesto, ţe to je pro ně dosti nepraktické. Spouštěčem 

reakce je tu vodní hladina. U ţádných dalších druhů Anatidae se ovšem tento sklon nevyskytuje, husy 

a kachny překonávají mělkou vodu kráčením. Jiným příkladem reakce podmíněné typem spouštěče je 

chování ţíznivých kachen, které se, neměly-li přístup k vodě, snaţily zobákem „pít“ na perutích svých 

druhů. Heinroth předpokládá, ţe jim zbarvení těchto perutí připomíná odlesk vodní hladiny, který je 

vizuálním spouštěčem pro rozpoznání vody (Heinroth 1911).  

 

3.4.5 Vztah anatomických struktur a projevovaného chování 

Posledním bodem kapitoly o této nejdůleţitější Heinrothově práci bude vyloţení jeho názorů 

na souvislost mezi některými anatomickými strukturami a jistými způsoby chování. Jiţ jsem se zmínil 
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o srovnávání struktury trachejí ve vztahu k hlasovému projevu druhu, proto nyní pojednám jiţ jen o 

Heinrothovu názoru na vztah mezi velikostí varlat samců jednotlivých druhů a jejich sklony 

k polygamii, existencí přepeřování do svatebního šatu a dalšími fenomény. Heinroth si při pitvách 

uhynulých jedinců povšiml, ţe u některých skupin Anatidae (s výjimkou hus v širokém slova smyslu, 

u nichţ takové změny vůbec nepozoroval) dochází u samců v průběhu rozmnoţovací periody 

k mohutnému zbytnění varlat, a to v některých případech aţ na stonásobek původní hmotnosti. Snaţil 

se proto vysledovat, zda je toto zbytnění v přímém vztahu se silným pudem ke kopulaci, tendencí 

samců pářit se s více samičkami a s přepeřováním do svatebního šatu. Srovnávací studií jednotlivých 

zástupců kachnovitých došel k tomu, ţe mezi popsanými fenomény a velikostí varlat se ţádný 

prokazatelný vztah dovodit nedá. Jediným druhem, u něhoţ platilo nejen, ţe u něj v rozmnoţovacím 

období dochází u samců k velkému zvětšení varlat, ale rovněţ, ţe samci mají tendenci ke kopulaci i 

mimo rozmnoţovací periodu, a to prakticky po celý rok s výjimkou období přepeřování, byla kachna 

divoká (Anas platyrhynchos). U ostatních kachen se sice v rozmnoţovacím období objevují výrazné 

změny v opeření, nicméně jejich samci nevykazují zdaleka takovou sexuální potenci jako příslušníci 

druhu kachny divoké. To, ţe mezi velikostí varlat a svatebním šatem není vztah, dokázal Heinroth i 

pozorováním vykastrovaných příslušníků druhu, kteří se v rozmnoţovacím období přepeřovali rovněţ. 

Jediným průkazně kladným výsledkem této srovnávací studie bylo objevení faktu, ţe ty druhy 

kachnovitých, které jeví silné vzájemné monogamní pouto, spojené i se společnou péčí o mláďata, se 

ve zbarvení jen velmi málo liší mezi samečkem a samičkou, zatímco druhy se sklonem samců 

k polygamii mají samce výrazněji zbarvené. Jinak ovšem mohl Heinroth říci, ţe mezi přítomností 

pestrého svatebního šatu a velikostí varlat, potaţmo sexuální aktivitou, obecně ţádný vztah není. Jako 

příklad falešné prezentace „muţných“ vlastností uvádí ještě samce baţantů či pávů, kteří přes jeden 

z nejpestřejších svatebních šatů v ţivočišné říši vůbec zdaleka nevykazují vysokou sexuální aktivitu, a 

nakonec si v úvaze o klamných symbolech mezi ţivočichy neodpustil, jak jiţ měl ve zvyku, 

sarkastické rýpnutí v tomto smyslu i do člověka (Heinroth 1911).   

 

3.5 Chovatelské počiny Oskara Heinrotha a jeho první ženy Magdaleny a publikace „Die 

Vögel Mitteleuropas“ 

První váţné a systematické pokusy s chovem ptactva spadají u Oskara Heinrotha do doby krátce 

po sňatku s Magdalenou Heinroth. Oba manţelé byli nadšení ornitologové, a proto dokázali odvést jen 

těţko představitelnou práci, a sice odchování mnoha stovek ptačích druhů ve vlastním soukromém, 

později sluţebním bytě (K. Heinroth 1971). Chovu ptactva se věnovali oba manţelé, ovšem vzhledem 

k dalšímu Heinrothovu pracovnímu vytíţení zde zásluha na pečlivé a citlivé výchově a rovněţ 

pozorování ptactva připadá jeho ţeně Magdaleně. Zpočátku byla myšlenkovým pramenem takovéto 

dobrodruţné práce pouhá snaha dozvědět se více o ţivotních zvyklostech a vývoji ptáků – nápad 

sepsat jejich atlas přišel aţ o mnoho let později (Heinroth 1924-1933, I. sv.). Těţkosti s výchovou 
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ptáků byly pochopitelně značné. Nejednalo se pouze o nutnost pečlivě zachycovat celou řadu prvků 

chování a vývojových stupňů, které Heinrothovy zajímaly. Bylo rovněţ zapotřebí postarat se o bezpečí 

ptáků, coţ se týkalo zejména letuschopných a nejpalčivěji taţných ptáků, kteří byli schopni se 

v důsledku působícího pudu k tahu v daném ročním období zcela zmrzačit, čímţ se stali i 

nepouţitelnými pro fotografování, a celá práce s jejich výchovou přišla mnohdy vniveč (Heinroth 

1924-1933, I. sv.). Dalším problémem bylo zajišťování potravy, coţ se stalo obzvlášť obtíţným 

v průběhu první světové války, kdy byl Heinroth nucen věnovat se sluţbě v armádě, coţ limitovalo 

jeho jiţ tak dost omezený čas, a pochopitelně bylo i mnohem obtíţnější shánět pro chované ptáky 

potravu. Ani přesto Heinrothovi svou práci nepřerušili, a nelze pochybovat o tom, ţe tato práce, za 

kterou nadto nedostávali Heinrothovi ţádný plat a odměnou jim bylo toliko vědecké poznání, 

znamenala pro oba velké mnoţství osobních obětí (K. Heinroth 1971).  

Práce s sebou ovšem nesla i motivující úspěchy. Roku 1908 se Magdaleně Heinroth podařilo 

vychovat jako vůbec prvnímu chovateli v Evropě potomstvo páru lelka lesního, čehoţ si povšiml i 

zahraniční odborný tisk, který obdivně psal, ţe Heinrothovi musí být buď kouzelníci, nebo zdatní 

podvodníci. Heinroth později roku 1908 sepsal článek Beobachtungen bei der Zucht des 

Ziegenmelkers („Pozorování při výchově lelka lesního“), v němţ si povšiml, ţe samička lelka snáší 

v krátkém časovém období dvě navzájem do sebe vloţené násady vajec, coţ bylo později potvrzeno 

při polním výzkumu (K. Heinroth 1971). V tomto článku Heinroth dále zohlednil záleţitosti do té 

doby nebrané v potaz, například ochranné zbarvení a obranné chování lelka, které analogicky 

připodobnil k chování zcela nepříbuzných zvířat jako například pakobylek nebo mloků. Dále 

pozoroval pohyby při jednotlivých úkonech ptačího ţivota a popsal ritualizované pohyby při samčím 

toku, které mají za následek spuštění psychického mechanismu samičky, který vede k připuštění 

páření. Popsal, ţe se nejedná pouze o pohyby, co v samičce navozuje psychickou způsobilost pářit se, 

nýbrţ i o prezentaci bílého barevného vzoru na peří, který je při širokém roztaţení křídel, pro samečka 

lelka při dvoření typickém, viditelný. „Je velmi rafinované,“ poznamenal, „jak tento vzorek nenarušuje 

běţné ochranné zbarvení a objeví se aţ u tokajícího ptáka“ (Heinroth 1908 in K. Heinroth 1971). 

V tomto článku Heinroth poprvé pouţil termínu Auslöser, tedy „spouštěč“, coţ později vedlo 

k zaloţení výzkumu vrozených psychických pochodů na kontaktu spouštěče a spouštěcího 

mechanismu ţivočicha, které mezi sebou interagují stejným principem jako vysílač a přijímač (Lorenz 

1978, Jahn 2000). Tato Heinrothova práce o dva roky předcházela jeho klíčové pojednání o etologii 

Anatidae a můţeme vidět, ţe o způsobu, jak na psychiku, morfologické vlastnosti a jejich vzájemné 

vývojové souvislosti nahlíţet, měl jiţ Heinroth jasno. 

Při pozorování doma chovaných ptáků rovněţ manţelé Heinrothovi objevili další dva 

fenomény, které později pojmenoval Konrad Lorenz, a sice vtištění (Prägung) a aktivitu běhu 

naprázdno (Leerlauf-Reaktion). O prvním jsem se jiţ zmínil v kapitole o etologii kachnovitých, 

objevení druhého jevu je ovšem zásluhou Magdaleny Heinroth (K. Heinroth 1971). Ta si všimla u 

vlhy pestré, chované v jejich bytě, pozoruhodného jednání, následujícího po letu okolo místnosti, který 
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vlha v rámci svého programu podnikala. Kdyţ vlha usedla na své místo, udeřila několikrát zobákem 

naprázdno kousek od sebe. Magdalena si povšimla, ţe toto chování nápadně připomíná jednání 

hmyzoţravých ptáků, ţijících ve volné přírodě, kteří takto zabíjejí ulovený hmyz. „Zabíjí tedy hmyz, 

který nikdy neulovila!“ napsala Magdalena v rámci svého článku Zimmerbeobachtungen an seltenen 

europäischen Vögeln („Pokojová pozorování na vzácných evropských ptácích“) z roku 1910 (K. 

Heinroth 1971). „Naše vlha nikdy neměla moţnost lovit hmyz, zdá se tedy, ţe daný pohyb zobákem je 

pro vlhy vrozený, a je vykonán i tehdy, není-li v okolí ţádný skutečný hmyz,“ zní závěr této úvahy, 

odhalující fenomén běhu aktivity naprázdno (M. Heinroth 1910 in K. Heinroth 1971). Další 

pozorování chování slavíka, který v daných ročních dobách s udivující přesností zpíval strofy, typické 

pro chování, které neměl moţnost v zajetí provádět, bylo potvrzením této domněnky (K. Heinroth 

1971).  

Pořízení většího sluţebního bytu 

v rámci berlínského Akvária, jehoţ mohli 

Heinrothovi vyuţívat od roku 1913, jim 

poskytlo moţnost vychovávat v zajetí i větší 

druhy ptáků, jako například jeřáby, dropy, 

volavky, čápy či dokonce orly. Přesto, ţe 

díky tomu byli schopni pokrýt svým 

výzkumem významnou část 

středoevropského ptactva, ještě roku 1922 

neměli Heinrothovi stále patrnou ambici 

sepsat o svých pozorováních soubornou 

práci. Jiţ od samého začátku svého snaţení 

ovšem Heinrothovi pořizovali fotografické 

snímky, takţe materiál pro později vzniklé 

dílo byl připraven (K. Heinroth 1971).  

Heinroth nadto zaměřil svou 

pozornost na další záleţitost, a sice zřízení 

umělé líhně ptačích vajec, neboť objevil 

mnoho nepřesností v pracích starších autorů. 

V berlínském Akváriu pozoroval dlouhodobě v umělých podmínkách vývoj ptačích zárodků a měřil 

nejen dobu trvání inkubace, nýbrţ i samotný průběh vývoje ptačích zárodků a experimentoval i 

s vlivem vnějších faktorů, jako sníţením a zvýšením teploty, dočasným přerušením inkubace nebo 

změnami doby odvětrávání místnosti. Své závěry, které byly v mnoha ohledech v rozporu se 

soudobým náhledem na tuto problematiku, publikoval roku 1922 v článku Die Bezeihungen zwischen 

Vogelgewicht, Eigewicht, Gelegegewicht und Brutdauer (česky „Vztah mezi hmotností jedince, 

2. Magdalena Heinroth s doma vychovaným orlem 

mořským (K. Heinroth 1971) 



42 

 

vajíčka, snůšky a délkou inkubace“). V rámci této práce vyslovil Heinroth teorii, ţe vývojově 

nejpůvodnější je dlouhá doba inkubace, zatímco krátké sezení na vejcích vzniklo vţdy sekundárně a 

můţe být způsobeno buď vnitřními příčinami (vejce je v absolutních číslech malé, a proto je jeho 

vývoj krátký) či příčinami vnějšími (zpravidla ohroţením snůšky nebezpečím stoupající vody u 

vodních ptáků či nepřítelem, rovněţ tím, ţe daný druh snáší více snůšek ročně, Heinroth 1922 in K. 

Heinroth 1971, Heinroth 1968b).  

 

3.5.1 Die Vögel Mitteleuropas 

Přibliţně v polovině 20. let 20. století se Heinrothovi konečně rozhodli publikovat obsáhlý 

materiál, který při své domácí výchově ptactva nashromáţdili. Přes určité těţkosti s tiskem, které byly 

zapříčiněny finanční krizí poválečného Německa, se jim podařilo v letech 1924-1933 celé 

čtyřsvazkové dílo vydat
12

 (K. Heinroth 1971). Atlas zaznamenal velký ohlas odborné i laické 

veřejnosti, a to z několika důvodů. Pro laika tkví kouzlo knihy především v tom, ţe se jedná o 

srozumitelnou, výhradně německy psanou práci. Latinských výrazů je pouţito pouze v závorkách 

k německým jménům jednotlivých ptáků, a pak při polemice o některých zavedených taxonomických 

skupinách (Heinroth 1924-1933, I. sv.). I jinak je jazyk velmi jednoduchý a v celé publikaci napříč 

všemi čtyřmi svazky se údajně (s výjimkou alternativních názvů druhů) nevyskytuje jediný latinský 

odborný výraz (K. Heinroth 1971). Pro odborníky, a zejména pro Heinrothovy ţáky a pozdější 

etology, jsou pak cenná především hlediska, z nichţ Heinrothovi své chovance pozorovali: Podrobné 

rozpracování raného vývoje daného druhu, důraz na charakteristiky chování a celou komplexní 

problematiku opeření a na kaţdém kroku patrné povědomí o vývojovém a taxonomickém významu 

pozorovaných jevů (K. Heinroth 1971). 

Kompletní název díla zní Die Vögel Mitteleuropas in allen Lebens- und Entwicklungsstufen 

photographisch aufgenommen und in ihrem Seelenleben bei der Aufzucht vom Ei ab beobachtet (v 

češtině „Ptáci střední Evropy ve všech ţivotních situacích a vývojových stupních, zachyceni 

fotograficky a pozorováni s ohledem na duševní ţivot při odchovu od vajíčka“). Heinrothovi se snaţili 

zachycovat všechny vyjmenované druhy podle určitého rozvrhu tak, aby u nich popsali chování, 

vzhled a další fenomény pokud moţno v co nejshodnějších situacích a vývojových stupních za účelem 

účinného srovnání (Heinroth 1924-1933, I. sv.).  

Z hlediska taxonomie nepřináší atlas příliš mnoho nového a rozhodně si neklade za cíl poloţit 

základy zcela nové systematiky. Ptáci jsou řazeni do mnohdy umělých taxonů, jak Heinroth sám 

                                                   
12 stalo se tak ochotou instituce Staatliche Stelle für Naturdenkmalpfleger in Preußen, jeţ Heinrothovým 

pomohla najít nakladatele. Dílo obsahovalo kromě více neţ tisíce stránek textu rovněţ 120 černobílých a 120 

barevných fotografických tabulí na křídovém papíře, takţe si lze představit, ţe se jednalo o velmi nákladnou 

publikaci. Kniha vyšla v době nejtuţší ekonomické krize v Německu nákladem 5 000 kusů (K. Heinroth 1971). 
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přiznává například u skupiny „Zweigsänger“
13

, kde uvádí, ţe se jedná o sběrnou kategorii vývojově 

patrně ne přímo příbuzných taxonů, u nichţ došlo ke konvergentnímu vývoji (Heinroth 1924 – 1933, I. 

sv.). Heinroth se drţel systematiky ornitologa Ernsta Harterta, který v prvních dvou desetiletích 20. 

století vydal několikasvazkovou publikaci Die Vögel der paläarktischen Fauna (Jahn 2000). Hartert 

klasifikoval jednotlivé vyšší taxony ptactva jen podle morfologických znaků, a tak bylo nasnadě, ţe 

Heinroth za pomoci etologického výzkumu odkryl celou řadu falešných příbuzností, které byly ve 

skutečnosti pouze konvergencemi. Přesto neměla kniha Die Vögel Mitteleuropas ambici vytvářet zcela 

nový systém. Heinroth respektoval Hartertovy kategorie uţ jen proto, ţe byly praktické, a spokojil se 

s pouhým srovnáním vyšších taxonů na základě morfologie (se zvláštním důrazem na opeření a jeho 

změny v průběhu vývoje) a etologie, přičemţ vytkl pozorované odlišnosti od Hartertova systému, a 

kde povaţoval za nutné, zařazení jednotlivých druhů v systému změnil (Heinroth 1924-1933, I. sv.). 

 

Co se týče kritérií, na jejichţ základě Heinroth druhy srovnával, jednalo se zhruba o tato 

(Heinroth 1924-1933): 

- celková morfologie, tělesné proporce 

- zbarvení opeření, vzory 

- průběh přepeřování, jeho časové vymezení a kterých částí těla se týká 

- váha a míry v jednotlivých vývojových stádiích 

- velikost a hmotnost vajíček a jejich poměr k hmotnosti dospělce, rovněţ procentuální 

poměr ţloutku a bílku ve vajíčku 

- inkubační doba 

- velikost snůšky a její časová četnost 

- způsob příjmu potravy mláďaty a evoluční adaptace za tímto účelem 

- technika stavby hnízda 

- věk osamostatnění nebo opuštění hnízda 

- hlasové projevy, kdy k nim dochází a jejich vztah k pohlaví 

- společenské chování, schopnost být ochočen (usuzoval z toho na vztah k jedincům 

vlastního druhu) 

- pohybové projevy při zpěvu, toku, komfortním chování, spánku a dalších úkonech 

- denní a roční program 

- psychické schopnosti (posuzované na základě jakýchsi motorických „testů inteligence“) 

- geografické rozšíření 

 

                                                   
13 V současné české nomenklatuře se mi nepodařilo nalézt ekvivalentní výraz, ale jedná se o ptáky ze skupiny 

pěvců, uzpůsobené ţivotu a lovu na stromech, na rozdíl od skupiny „Erdsänger“, v níţ jsou zařazeni pěvci, 

vyhledávající svou potravu na zemi a hnízdící na nevysokých stanovištích (Heinroth 1924-1933, I. sv.). 
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S výjimkou posledního bodu, u nějţ se vzhledem k tomu, ţe nepracoval v terénu, drţel 

Hartertových údajů (Heinroth 1924-1933, I. sv.), byla všechna nashromáţděná pozorování vykonána 

v uzavřeném prostoru či alespoň pod stálým dohledem chovatele. Pochopitelně, i některé zmíněné 

informace o chování v přirozeném prostředí uvádí Heinroth coby citace předchozích autorů, nicméně 

řadu z nich na základě provádění druhově typických vrozených pohybů odkryl sám (Heinroth 1924 – 

1933, I. sv.). Výčet zmíněných kritérií ke srovnávání rozhodně není kompletní, protoţe Heinroth se 

nedrţel při srovnávání úplně přesného klíče. Die Vögel Mitteleuropas mají co do slohu a organizace 

faktů spíše charakter beletrie neţ vědecké práce, takţe někdy jsou některá hlediska opominuta, jindy je 

naopak hledisko, poukazující nějak markantně na určitou evoluční adaptaci, důkladně rozvedeno 

(například adaptace, umoţňující kukačkám efektivně provozovat sociální hnízdní parazitismus, 

Heinroth 1924-1933, I. sv.). S pomocí těchto kritérií bylo rovněţ srovnávání prováděno na několika 

úrovních – od vyšších taxonomických skupin (srovnání společných znaků velké skupiny pěvců se 

znaky skupiny srostloprstých) přes srovnávání čeledí v rámci řádů (například rozdíly mezi skupinami 

„Erdsänger“ a „Zweigsänger“) aţ po jemnější nuance mezi jednotlivými druhy (Heinroth 1924-1933, 

I. sv.).  

Co se týče pozorovaných zvláštností v chování jednotlivých druhů, Heinroth se vţdy snaţí 

důsledně odlišit jednání naučené od jednání vrozeného. Příkladem naučeného jednání je případ slavíka 

obecného (Luscinia megarhynchos), u něhoţ Heinrothovi pozorovali imitaci hlasu pěnice černohlavé, 

s níţ byl slavík coby mládě několik týdnů v kontaktu. Daný jedinec neuměl ţádné ze strof typických 

pro slavíky (Heinrothovi uvádějí, ţe se jedná přibliţně o 20 různých melodií), ovšem dokázal téměř po 

půl roce, co tyto tóny od pěnice zaslechl, provést jejich přesnou imitaci (M. Heinroth 1910 in Heinroth 

1924-1933, I. sv.). Později byl k tomuto slavíkovi přidán ještě další divoce ţijící jedinec, a slavík se od 

něj uţ v dospělosti naučil patřičné slavičí strofy. Tato imitační schopnost byla později Heinrothem 

objevena i u ťuhýka, imitujícího hlas skřivana polního a strnada obecného, i u dalších ptáků. 

Heinrothovi tedy uznali tlukot slavíka (vábivý hlas) za naučené chování. Nasazení ke zpěvu v průběhu 

ročních dob uţ ovšem povaţovali za vrozené, a to proto, ţe slavík své strofy, náleţící k přesně daným 

pudům v divoké přírodě, provozoval i přes ţivot v zajetí s udivující časovou přesností, přestoţe 

v kontextu jeho osamělého ţivota v zajetí postrádaly jakýkoli význam (Heinroth 1924-1933, I. sv.). 

Ani jiné hlasové projevy, jako například výstraţný křik, nepovaţovali Heinrothovi za naučené, neboť 

v jejich provedení se jednotliví jedinci, ţijící v odlišných podmínkách, nelišili (Heinroth 1924-1933, I. 

sv.). 

Příkladů vrozeného pudového jednání najdeme v publikaci mnohem více – akcentování 

pudového jednání je ostatně pro etologii jako takovou typické. Heinroth při valné většině úkonů 

ptákům nepřisuzuje příliš dobré kognitivní schopnosti – úkony jsou řízeny v zásadě jen tendencí 

uspokojit právě vyvstanuvší pud. Jako jasný důkaz tohoto „slepého“ provádění evolučně 

naprogramovaných pohybů uvádí Heinroth jiţ zmíněné Leerlauf-Reaktionen, tedy provádění nějakého 

úkonu naprázdno. Chování ptactva v odtrţení od přírodního pozadí pochopitelně přinášelo pro 
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výzkum těchto reakcí celou řadu příleţitostí. O tom, ţe slepě pudovým jednáním bez jakéhokoli 

vztahu k aktuálnímu kontextu je u naprosté většiny ptáků
14

 například krmení mláďat, svědčí 

Heinrothem objevené chování ptáků z řádu pěvců, kteří se stali obětí sociálního hnízdního parazitismu 

kukačky obecné (Cuculus canorus). Tito ptáci reagují krmením mláďat pouze na zcela určitý spouštěč, 

kterým je barevný vzor, jenţ mládě v hnízdě odhaluje při rozevření zobáku
15

, coţ je rovněţ pudová 

činnost. Mládě kukačky má schopnost vyhodit z hnízda specifickým pudovým pohybem veškerá 

ostatní mláďata nebo ještě 

nevylíhnutá vajíčka, přičemţ 

mnohdy nejsou mrtvolky mláďat 

vyhozeny z hnízda zcela, ale 

zůstávají na jeho okraji. Heinroth 

nicméně pozoroval u rodičů, ţe 

těl svých pravých potomků si 

vůbec nevšímají, ač o ně téměř 

zakopávají, a podníceni toliko 

barevným vzorem na vnitřku 

zobáku mláděte kukačky 

pokračují v uspokojování svého 

krmivého pudu, přičemţ 

cizopasné mládě má z tohoto 

jejich konání pochopitelně uţitek 

(Heinroth 1924-1933, I. sv.). Situace nabývá nejbizarnější podoby ve chvíli, kdy jiţ vzrostlé mládě 

kukačky, převyšující uţ svou velikostí vlastní adoptivní rodiče, opouští hnízdo, a je jimi ještě nějakou 

chvíli mimo ně krmeno. Ani tehdy nepozorují dle Heinrotha rodiče nic podivného, a pokračují 

v krmení mláděte do doby, neţ pomine jejich krmivý pud. Ostatně o tom, ţe vůbec není nutné, aby byl 

krmivý pud uspokojován na vlastních mláďatech, svědčí i Heinrothovy pokusy s holuby, u nichţ 

někteří nespárovaní jedinci krmili mláďata jiných rodičů. Tento zdánlivý altruismus Heinroth 

vysvětluje opět prozaicky – jde stále jen o uvolňování napětí spojeného s vlastním evolučně vštípeným 

pudem (Heinroth 1941). 

Zmíněné kukačky byly pro svou bizarní ţivotní strategii pro Heinrotha velmi vděčným 

objektem výzkumu druhově typického pudového jednání. Počínaje jiţ zmíněným chováním kukaččího 

                                                   
14 Heinroth toto chování pozoroval na hostitelích evropské kukačky Cuculus canorus, jimiţ je široké spektrum 

ptáků z řádu pěvců, nicméně ţe je péče o mláďata vrozeným pudovým jednáním bez účasti kognitivního 

uvaţování, povaţoval za univerzálně platné přinejmenším pro všechny krmivé ptáky (v originále „Nesthocker“, 

Heinroth 1924-1933, I. sv.). 

15  V originále je pro tento barevný vzor pouţito výrazu Sperr-Rachen, pro který se mi nepodařilo objevit ţádný 

pouţitelný český ekvivalent, pročeţ se pokusím, bude-li o něm řeč, vyjádřit jeho charakter opisem. 

3. Heinrothův ruční nákres pudového jednání kukaččího mláděte, 

vyhazujícího z hnízda vajíčko pravého potomka svých hostitelů 

(Heinroth 1941) 
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mláděte, které v rozmezí stáří 12 hodin aţ 4 dnů vyhazuje typickým pohybem svých zad a 

nevyvinutých křídel z hnízda veškeré cizí předměty včetně mláďat parazitovaného druhu. O tom, ţe 

jde o jednání pudové, svědčí i Heinrothem pozorované počínání mláděte kukačky, které se snaţilo 

takto zbavit i lehké přikrývky, kterou na pokusné hnízdo umístili. Nemůţe se tedy jednat o chování, 

jehoţ účel by si mládě uvědomovalo. Pří dalším vývoji kukačky hrají roli slepé pudy na obou stranách, 

jak jiţ bylo nastíněno výše, a konečně pudové povahy je i samotná operace dospělých kukaček, které 

se snaţí podstrčit své vejce do hnízda budoucího hostitele – při něm kooperují sameček a samička 

kukačky tím způsobem, ţe samec předstíraným útokem zabaví pěvce inkubujícího vejce, ten je nucen 

dočasně opustit své hnízdo, a samička kukačky do něj v krátkém úseku snese své vajíčko. Heinroth 

sice přesně nevysvětluje, jak pudové mechanismy ovlivňují tento poměrně komplexní proces infiltrace 

cizího hnízda, ovšem udává, ţe na základě svých testů psychických schopností kukaček došel 

k závěru, ţe je nemoţné, aby u tak poměrně hloupého zvířete šlo o kognitivní proces (Heinroth 1924-

1933, I. sv.). 

O evoluční adaptaci kukačky evropské na morfologické rovině svědčí to, ţe její vajíčka jsou 

v poměru k velikosti jedince, váţícího mnohdy přes 100g, velmi malá – svými průměrnými 3 gramy se 

tak připodobňují vajíčkům svých hostitelů, drobnějších pěvců. Kukačka snáší v rámci své snůšky, 

distribuované pochopitelně na různých místech, průměrně 18 vajíček. Heinroth shodně se soudobými 

ekologickými poznatky uvádí, ţe velké mnoţství potomků je pravidelným projevem parazitického 

způsobu ţivota, neboť u parazita existuje vyšší riziko úmrtí potomka před dosaţením reprodukční 

schopnosti (Heinroth 1941; Heinroth 1924-1933, I. sv.). Jihoevropský Clamator glandarius  klade svá 

vajíčka do hnízd strak a vran a tato adaptace u něj pozorována nebyla (Heinroth 1924-1933, I. sv.). 

 

Ze stovek příkladů pudových jednání, v Die Vögel Mitteleuropas uvedených, se ve stručnosti 

zmíním ještě o několika: U mnoha mláďat zástupců skupiny „Erdsänger“, patřící mezi pěvce, si 

Heinrothovi povšimli pudu velmi komplikujícího fotografické zachycení, totiţ ukrýt se do nějakého 

tmavého koutu místnosti, kdykoli byla přímo oslněna. Mláďata nebyla dosud schopna letu, a proto 

úkrytu dosáhla během
16

. Tento pud poukazuje dle Heinrotha na ţivotní strategii těchto pěvců, mezi něţ 

patří kromě slavíka například červenka nebo modřenka, totiţ brzy po vylíhnutí ještě coby 

neletuschopné mládě opustit zranitelné hnízdo a rozptýlit se v pozemním porostu a křovinách 

(Heinroth 1924-1933, I. sv.). O spouštěči krmivého chování pomocí odhalování vzoru na vnitřku 

zobáku (onoho německy šťastněji pojmenovaného „Sperr-Rachen“) jiţ byla řeč, Heinroth pozoroval, 

ţe tento vzor není společný všem krmivým ptákům, nýbrţ jej lze nalézt jen u pěvců, kukačky (kde 

ovšem připouští, ţe jde o adaptaci související s parazitismem) a dudka chocholatého, patřícího mezi 

srostloprsté. Na kaţdé obrázkové tabuli, pojednávající o těchto ptácích, je proto připojen barevný 

nákres vnitřku ptačího zobáku, jehoţ kresba vykazuje rovněţ u jednotlivých druhů pozoruhodné 

                                                   
16 u skupiny „Erdsänger“ Heinroth uvádí, ţe její příslušníci mají prsty svých končetin dobře přizpůsobeny 

pohybu po zemi, coţ je jinak pro pěvce, pohybující se poskoky, netypické (Heinroth 1924-1933, I. sv.). 
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variace (Heinroth 1924-1933, I. sv.). Dalším taxonomicky velmi vypovídajícím pudem, podle jehoţ 

variací rozhodoval Heinroth o příbuznostech mezi ptáky, je komfortní chování. Ptáci se často škrábou 

svými končetinami po těle, aby se zbavili parazitů (Heinroth 1941). U pěvců si Heinroth povšiml, ţe 

při škrabání se protahují nohu mezi zdviţeným křídlem a tělem a škrabají se ve směru odzadu dopředu 

(Heinroth 1924-1933, I. sv.). Naproti tomu opačného směru pohybu končetiny si Heinroth povšiml u 

dravců (Heinroth 1924-1933, II. sv.), kurovitých i vrubozobých (Heinroth 1924-1933, III. sv.). 

Systematicky vypovídající rozdíly 

objevil i ve způsobu roztírání mazu 

z kostrční ţlázy do peří (Heinroth 

1924-1933, I. sv.). Soupis velmi 

pestrých projevů pudového jednání 

by byl velmi dlouhý a přesahoval 

by rozsah této práce, a proto 

ponechám uvedeny jen příklady 

pudů dosud zmíněné. Spokojím se 

s tvrzením, ţe Heinroth jako první 

evropský zoolog vrozené chování 

docenil a svůj názor doloţil 

pádnými a četnými důkazy (Lorenz 

1978). 

Kromě akcentování 

druhově typického pudového 

jednání a evolučního kontextu 

všech morfologických i 

etologických znaků zkoumaných 

druhů se Heinrothovým atlasem 

proplétá ještě jedna stále se 

vracející myšlenka, a sice 

zdůrazňovaná nechuť k jakékoli 

antropomorfizaci jednání zvířat. Heinroth se ostře vymezuje proti pojetí starších zoologů, například 

Naumanna a Brehma, kteří například na základě velkých očí, budících dojem inteligence, přisuzovali 

slavíkovi obecnému dobré psychické schopnosti, na nichţ ovšem, jak Heinroth dokázal řadou pokusů 

ohledně paměti a schopnosti učení, nebylo ani zbla pravdy. Heinroth na základě těchto testů dokonce 

prohlásil slavíka za jednoho z nejhloupějších ptáků, s nimiţ měl moţnost pracovat (Heinroth 1924-

1933, I. sv.). Podobně Heinroth uvádí, ţe Naumann se ve svém pojednání o kukačce pohoršuje nad 

nemorálním jednáním jiţ zmíněného kukaččího mláděte, které je schopno zahubit všechny své 

nevlastní sourozence. Heinroth nejen ptáky, ale i většinu dalších zvířat, s nimiţ měl moţnost pracovat, 

4. Ukázka barevné tabule z Die Vögel Mitteleuropas. Zde rukou 

Erwina Schröderse detailně rozkresleny jednotlivé části krycího 

opeření mandelíka hajního (Coracia garrulus, Heinroth 1924-1933, 

I. sv.) 
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osvobozuje od morální zodpovědnosti za jejich jednání – opět zde hraje roli evolučně ustálený pud, 

jehoţ naplňování je vlastně ţivotním účelem zvířete, a toto nemá jinou moţnost neţ jej plnit (Heinroth 

1941). V ţivočišné říši není místo pro morálku v lidských měřítkách – toto prosté, dichotomii dobra a 

zla postrádající pojetí, razí Heinroth v celém svém díle (K. Heinroth 1971). 

Přes nesmírný rozsah díla se Heinrothovým pochopitelně nepodařilo vtěsnat do svého atlasu 

všechny středoevropské ptáky. Jednak byli limitováni značným mnoţstvím lokálních forem některých 

druhů (Heinroth 1924-1933, I. sv.), jednak bylo s postupujícím časem stále obtíţnější sehnat vejce 

některých dosud nezpracovaných druhů (Heinroth 1924-1933, III. sv.). Čtvrtý svazek, který vyšel ve 

finální úpravě roku 1931, (K. Heinroth 1971) uţ neobsahuje ani náznak snahy o systematiku a jedná se 

o jakýsi soubor doplňků – druhy v něm popsané představují ty, které se před publikováním prvních tří 

svazků atlasu buď nepřízní osudu nepodařilo odchovat, nebo jejichţ vejce se nepodařilo získat. 

Obsahuje rovněţ několik fotografických a textových doplňků k druhům popsaným v předchozích 

svazcích – mnohdy se totiţ Heinrothovým nepodařilo fotograficky zachytit všechna vývojová stádia 

nebo zbarvení opeření na některých vývojových stupních (Heinroth 1924-1933, IV. sv.). Přestoţe 

ovšem atlas není kompletní, představuje fascinující výčet značného mnoţství středoevropských 

ptačích druhů, popsaných mnohdy v ohledech, které neměly do té doby obdoby, a jeho největší 

význam tkví především v tom, ţe seznámil odbornou i laickou veřejnost s faktem, ţe charakteristiky 

chování jsou znakem rovnocenným morfologii, a ukázal, ţe téměř na všechny pozorované znaky se dá 

nahlíţet jako na důsledek účelně působícího přirozeného výběru. 
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5 Fotografická tabule, zachycující vývoj mláděte orla mořského coby reprezentativní ukázka 

fotografické dokumentace "Die Vögel Mitteleuropas". Je postupně zachyceno ve věku: 1) jednoho dne 

2) 10 dnů 3-5) 15 dnů, přičemž na obrázcích 3-4 otevírá mládě zobák, aby se ochladilo a na obrázku 5 

je v odpočinkové pozici, 6) 21 dnů 7) 39 dnů 8) 45 dnů 9) 70 dnů (Heinroth 1924-1933, II. sv.) 
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6 Ukázka barevných tabulí použitých v knize Die Vögel Mitteleuropas. Obr. 1-3) ledňáček postupně těsně 

po vylíhnutí, ve věku 9 dnů a coby dospělý pták. Obr. 4-6) vlha pestrá (Heinroth 1924-1933, I. sv.) 
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3.6 Oskar Heinroth coby popularizátor 

Oskar Heinroth vzhledem k jiţ výše zmíněnému názoru, ţe pravého významu nabývá vědecký 

poznatek teprve tehdy, je-li zpřístupněn laické veřejnosti, neváhal podnikat přednášková turné po 

německých městech, kde přednášel pro širokou veřejnost, chovatelské a zemědělské spolky a další 

instituce nevědeckého rázu. Kromě toho psal články o chovu ptactva i pro laické časopisy a celkově se 

snaţil o to, podat svůj obor vědeckého zájmu, který nebyl nakonec tak příliš vzdálen pro obyčejného 

člověka dosaţitelné skutečnosti, co nejsrozumitelněji (K. Heinroth 1971).  

Snaha o srozumitelné zpřístupnění konaných pozorování je tedy patrná ze všech jeho publikací. 

Všechny knihy, které jsem měl k dispozici, jsou psány poměrně čtivým jazykem, v němţ dominují 

německá slova (mnohdy i německé novotvary, které Heinroth sám vymýšlel, K. Heinroth 1971) a 

odborné, a zejména pak latinské, výrazy jsou pouţívány jen v míře nezbytně nutné. Proto jsou jeho 

práce velmi dobře potenciálně čitelné i pro laika, ač se jedná často o poměrně úzce vymezená témata. 

Tendence odhalit přírodní zákonitosti ve veškeré jejich obecnosti, a to tak, aby byly srozumitelné i 

laické veřejnosti, je ovšem dobře patrná zejména ze dvou publikací, vydaných na sklonku Heinrothova 

ţivota, Aufopferung und Eigennutz im Tierreich (1941), kde se Heinroth snaţí odhalit obecné jevy 

zvířecího světa, jako je kooperace, společenský ţivot, hierarchizace, komunikace, parazitismus, agrese 

a další napříč celou ţivočišnou říší včetně bezobratlých ţivočichů, a Aus dem Leben der Vögel (1938), 

která představuje jakési vyvrcholení Heinrothova celoţivotního vědeckého zájmu o ptáky, neboť jsou 

v ní shrnuty ve stručnosti a přehlednosti veškeré morfologické, geografické a zejména pak etologické 

poznatky, které Heinroth při zabývání se ptáky za celý ţivot učinil. 

Publikace vyšla v nakladatelství Verständliche Wissenschaft („Srozumitelné vědění“), a je ještě 

podstatně nápadněji určena obecné veřejnosti neţ předchozí Heinrothovy práce. O tomto záměru dobře 

svědčí slovní obraty jako „Mnoho lidí si myslí,“ „Častým omylem je,“ a další, které dokazují 

Heinrothův záměr v této publikaci především na základě svých ověřených poznatků vyvrátit 

nejčastější omyly a stereotypy ohledně ptačích zvyklostí, které zakořenily mezi neodbornou veřejností 

(Heinroth 1938). Opět zde Heinroth kritizuje Alfreda Brehma, jenţ je za tyto omyly dle něj 

nejvýraznější měrou zodpovědný. Kniha hovoří postupně o hnízdních zvyklostech ptáků, péči o 

snůšku, schopnosti rozpoznat svá vejce a svá mláďata, způsobech péče o mláďata, vztahu mezi 

velikostí jedince a dobou inkubace, potaţmo velikostí vejce a snůšky, kříţení druhů, námluvách a 

tvorbě páru, pářících zvyklostech, úloze opeření a průběhu jeho pelichání a přepeřování, komfortním 

chování, krmení, smyslových a psychických schopnostech ptactva, způsobu jejich orientace, 

jednoduše řečeno o všech charakteristikách, které měl Heinroth moţnost za svou vědeckou dráhu 

pozorovat (Heinroth 1938). Důraz je kladen i na zdánlivé banality (Heinroth například neváhá věnovat 

několikastránkové povídání čistě obecným charakteristikám, například ţe ptáci kladou vejce a mnozí 

z nich na podzim táhnou do teplých krajin), kaţdý jev je nejprve obecně vysvětlen a následně 

ilustrován několika typickými příklady, a obvykle nechybí i různé výjimky z těchto jevů, zajímavé 
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bizarnosti z ptačího světa nebo hravé slovní obraty (například hovoří-li o tom, v jakých pozicích se 

jednotlivé druhy ptáků ukládají ke spánku, pouţije Heinroth věty: „Svou peřinu uţ má náš spáč 

pochopitelně s sebou“) – celá práce zkrátka nenechává na pochybách, ţe se skutečně jedná o 

popularizační knihu, coţ ostatně Heinroth přímo v předmluvě přiznává (Heinroth 1938). Přesto má 

vysokou odbornou úroveň a i zde je stále důsledně akcentována vrozenost valné většiny elementů 

chování pozorovaných zvířat, odpor k antropomorfizaci a celková snaha vyrovnat se s nesmyslnými 

výklady ptačího chování. Přestoţe oproti výše zmíněným vědeckým pracím nepřináší kniha mnoho 

nových informací, je velmi hodnotná uţ jen jako srozumitelné shrnutí Heinrothových vědeckých 

názorů a jakýsi „utajený“ manifest rodící se etologie.  
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4 Heinrothovi myšlenkoví dědicové 

Nemůţe být sporu o tom, ţe myšlenky předloţené Oskarem Heinrothem byly pro další generace 

etologů vlivné a inspirující. Heinroth uţ se nedoţil uznání etologie za samostatný vědní obor a vzniku 

institucí, které to potvrzovaly, ovšem cesta, která k tomu vedla, byla částečně i cestou jeho, a proto se 

ještě stručně zmíním o tom, jakým směrem se etologie ubírala v rukou Heinrothových následovníků. 

Konrad Lorenz se mnohdy jasně vyjádřil o tom, ţe za zakladatele etologie povaţuje Oskara Heinrotha 

(K. Heinroth 1971, Lorenz 1978), nicméně za pravý počátek etologie je mnohdy povaţováno spíše aţ 

jeho setkání s Erichem von Holstem u příleţitosti Lorenzovy přednášky roku 1936. Etologie se totiţ 

v tomto bodě rozšířila i o poznatky z neurofyziologie, jiţ Oskar Heinroth ani Charles Otis Whitman ve 

svých pracích nebrali v potaz (Lorenz 1978). Chování zvířat bylo do té doby pozorováno a 

popisováno, ovšem jeho fyziologická podstata zůstávala stále jakousi „černou skříňkou“.  

Stanovit proto jako bod vzniku právě setkání těchto dvou vědců dává smysl, neboť etologie je, 

jak jiţ bylo řečeno, vědou interdisciplinární, v níţ má fyziologie své nepochybné místo. Sám Lorenz 

vzpomíná, ţe do setkání s Erichem von Holstem sice vycházel z prací Ch. O. Whitmana a W. Craiga, a 

jakoţto cíl chování zvířete
17

 chápal jednoduše to, ţe se nechá proběhnout vrozený pohyb (Lorenz 

1978), ovšem stále je vykládal pomocí mechanistického pojmu „reflex“, od něhoţ nehodlal ustoupit, 

neboť to pokládal za rezignaci na vysvětlitelnost všech sloţek jednání zvířete. Erich von Holst 

přibliţně v té době objevil procesy endogenní produkce a centrální koordinace podnětů, které byly s to 

poskytnout rovněţ přírodní vysvětlení zvířecích aktivit, aniţ by operovaly s nepruţným 

mechanistickým termínem reflexu (Lorenz 1978).  

Konrad Lorenz (1903 – 1989) byl především zoologem a jeho poznatky z neurofyziologie byly 

čistě teoretické a vycházely pouze z poznatků tehdejší autority na poli fyziologie, Charlese Scotta 

Sherringtona (Lorenz 1978). Jiţ před setkáním s Erichem von Holstem měl Lorenz na kontě některé 

podstatné objevy, například bez znalosti prací Oskara Heinrotha sám objevil roku 1927 fenomén 

vtištění mláďat na rodičovského jedince (v originále der Elternkumpan) a zabýval se i procesy učení 

(Jahn 2000). Roku 1930 byla iniciativou jeho budoucí ţeny navázána korespondence s Oskarem 

Heinrothem, trvající aţ do Lorenzova zajetí Rusy na sklonku druhé světové války (K. Heinroth 1971). 

Lorenze Heinroth velmi inspiroval a především přesvědčil o správnosti nastoupené cesty. Neméně 

podstatným bylo pro další Lorenzův intelektuální vývoj právě setkání s Erichem von Holstem, který 

Lorenze velmi rychle přesvědčil o nedostatcích reflexní teorie a nahradil výklad pomocí reflexů teorií 

endogenní produkce a centrální koordinace, která říkala zhruba tolik, ţe neexistuje přímý vztah mezi 

                                                   
17 Připomeňme, ţe v nauce účelových psychologů mělo slovo „cíl“ aţ metafyzický rozměr a instinkt byl 

nevysvětlitelným vedením k tomuto cíli (Veselovský 2005) 



54 

 

podnětem a vykonaným jednáním, který způsobuje vţdy stejnou reakci na stejný podnět, nýbrţ ţe 

záleţí na vnitřním vyladění organismu, které rozhodne o tom, zda dojde k provedení chování či nikoli. 

Erich von Holst dokázal na základě tohoto názoru vyloţit i podstatu reakcí běţících naprázdno 

(Leerlauf-Reaktionen) a reakcí, u nichţ docházelo k poklesu prahu potřebné intenzity podnětu, které 

Lorenz na základě reflexní teorie vyloţit neuměl (Lorenz 1978).  

Podstata von Holstovy teorie, pro jejíţ formulaci byly nejpodstatnější jeho pokusy s rybami a 

zcela určitými figurami synchronizace pohybu jejich ploutví, vycházející nad veškerou pochybnost 

z vnitřní koordinace míšními nervy (Deichmann 1995), by se dala stručně postihnout zhruba tak, ţe 

instinktivní chování není reflexivní reakcí na vnější podněty, nýbrţ se zakládá na vlastní vnitřní 

aktivitě nervového systému. Díky tomu neznamená kaţdý podnět automaticky spuštění reflexní reakce 

a uţ vůbec nemůţeme předpokládat, ţe při reakci na tentýţ podnět dojde vţdy k téţe odezvě 

v chování, neboť vliv na konečné chování má i vyladění nervového systému, jakási „připravenost“ 

reagovat na podnět
18

 (Veselovský 2005). Erich von Holst dokázal, ţe ke spuštění reakce na podnět je 

zapotřebí odstranění určité zábrany, která je ve fázi, při níţ k dané aktivitě nedochází, stále funkční a 

lze ji odstranit pouze kombinací specifických spouštěcích podnětů (Lorenz 1975 in Jahn 2000). To 

vedlo k Lorenzem definovanému pojmu klíčového podnětu (německy der Schlüsselreiz), který je 

spouštěčem dané specifické aktivity a vyznačuje se jednoduchostí a jednoznačností signálu (Jahn 

2000)
19

. Samotný signál ovšem k provedení aktivity nestačí, proto Lorenz společně s Nicholasem 

Tinbergenem (Lorenz 1978) definovali pojem vrozeného spouštěcího mechanismu, pro nějţ je obecně 

pouţívána zkratka AAM, vycházející z německého výrazu angeborenen Auslösemechanismus 

(Deichmann 1995, Jahn 2000). Vrozený spouštěcí mechanismus znamenal jakýsi aparát, slouţící 

k příjmu signálů, představovaných klíčovými podněty. Díky objevení signalizace mezi klíčovým 

podnětem a vrozeným spouštěcím mechanismem došlo konečně k poznání, ţe nelze vysvětlovat 

všechny fenomény druhově specifického pudového chování pouze jednou metodou, ale ţe je nutno 

sloučit je do systému, který je nadřazený více pochodům. Lorenz sám hovořil o třech fyziologických 

pochodech, které se doplňují, totiţ o apetenčním chování
20

, vrozených spouštěcích mechanismech 

(AAM) a dědičné koordinaci (Lorenz 1975 in Jahn 2000). Tím došlo k hierarchickému pojetí etologie, 

které dobře korelovalo s podobně pojímanou fyziologií látkového řízení organismu, která se rozvíjela 

                                                   
18  von Holst myšlenku původně formuloval tak, ţe vnější podnět a s ním související reflex jsou pouze 

modifikací dominantní vnitřní koordinace určitého pohybu, k níţ dochází nezávisle na prostředí (Deichmann 

1995).  

19 Konrad Lorenz své nové poznatky ohledně instinktu, ovlivněné učením Ericha von Holsta, shrnul v knize 

Über den Begriff der Instinkthandlung, která vyšla roku 1937 (Deichmann 1995). 

20 „Apetenčním chováním“ rozuměl Lorenz neautonomní sloţku komplexního řízení chování, spočívající na 

vnějším podnětu, často představovanou aktivním vyhledáváním podnětu, který by spustil patřičný řetězec 

reflexních reakcí (Deichmann 1995). 
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přibliţně v téţe době jako etologie a přispěla mimo jiného i k dalšímu objasnění projevů zvířecího 

chování (Jahn, 2000). 

Výše zmíněný Nicholas Tinbergen objevil spolu se svým ţákem Gerardem P. Baerendsem (a 

patrně také částečně pod intelektuálním vlivem svého přítele Konrada Lorenze, jak vyplývá 

z předchozího líčení) mechanismy fungování komplexně vystavených systémů chování, a podařilo se 

mu na jeho velmi dobře známém experimentu s namlouvacím chováním samců ryby koljušky tříostné, 

který je nedílnou součástí etologických učebnic, které jsem měl moţnost číst (Lorenz 1978, 

Veselovský 2005), popsat hierarchickou výstavbu druhově specifického pudového jednání, kdyţ nově 

oţivil sporný pojem instinktu a zahrnul do své úvahy i nové poznatky o hormonálním řízení těchto 

pochodů (Jahn 2000). Podrobný popis tohoto experimentu Tinbergen uvádí ve svých memoárech 

(Tinbergen 1958). Tinbergen popsal instinkt mnohem sloţitěji a komplexněji neţ autoři, kteří tento 

pojem prosazovali před ním, totiţ jako hierarchický mechanismus, který reaguje na výstraţné, 

spouštěcí a vyrovnávací impulsy a propojí je s hierarchicky koordinovanými druhově typickými 

pohyby, které jsou ovšem jiţ koordinovány nervovými funkčními centry v mozku, a tím podléhají 

vnitřnímu vyladění organismu v tom smyslu, jak to popsal Erich von Holst (Lorenz 1978, Jahn 2000). 

Tinbergen své poznatky publikoval anglicky v knize The Study of Instincts (1953), čímţ je zpřístupnil 

anglicky mluvícímu vědeckému světu (Tinbergenovi bylo po druhé světové válce nabídnuto místo 

profesora na univerzitě v Oxfordu). Tinbergenova další publikace, Social Behaviour in Animals (1953) 

se stala fundamentální učebnicí etologie, a srovnávací analýza The Hering Guls World (1953), kterou 

do němčiny přeloţil Otto Koehler (Die Welt der Silbermöwe, 1959, česky „Svět mořského racka“) se 

stala určitým manifestem efektivity nových etologických metod, kdyţ v ní Tinbergen provedl 

s důrazem na vývojovou otázku srovnávací analýzu všech známých druhů australských a 

severoamerických racků a přesvědčivě ukázal, ţe chování je skutečně právě tak geneticky zakotveným 

a tedy pro kaţdý druh vypovídajícím znakem jako jakýkoli znak morfologický (Jahn 2000). 

Tinbergenův přínos tkvěl i v určitém přemostění dvou vědeckých světů, neboť Tinbergen, vycházející 

z německého myšlenkového pozadí a etologie, akcentující stále zejména vrozené chování a 

opomíjející poněkud procesy učení, díky svým publikacím v angličtině ozřejmil myšlenky 

srovnávacího výzkumu chování i pro anglicky mluvící země, čímţ se zaslouţil o syntézu německého 

etologického učení se školou severoamerického neobehaviorismu pod shrnujícím pojmem „srovnávací 

biologie“, coţ do jisté míry uklidnilo dosavadní spory mezi těmito dvěma vědeckými školami a vedlo 

k intenzivnější a korektní výměně vědeckých poznatků (Wuktetis 1995 in Jahn 2000). 

 

4.1 Institucionalizace etologie a zařazení nových myšlenkových vlivů v druhé polovině 20. 

století 

Oskar Heinroth, Karl von Frisch a Otto Koehler, kteří na začátku 20. století učinili první kroky 

na cestě ke vzniku etologie, byli spíše osamocenými výzkumníky, kteří, ač všichni tři nepochybně 
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velmi vzdělaní, nikdy nedokázali (a patrně ani nechtěli) na základě svých objevů zakládat novou vědu 

nebo nový metodický aparát. Jejich práce se odbývaly na poli obecné či speciální zoologie a 

srovnávací fyziologie s plným vyuţitím metod daných věd, a nikdo z těchto tří „otců“ nové vědy 

nerozvinul vlastní učební systém, ač zejména Otto Koehler sehrál ještě později při institucionalizaci 

etologie kladnou roli (Jahn 2000). 

Etologie byla i okolo poloviny 20. století stále vnímána jako poněkud neostré odvětví zoologie, 

které se nacházelo někde na pomezí chovatelství, amatérského pozorování zvířat, evoluční biologie a 

politické ideologie, a tak bylo s ohledem na její další rozvoj ţádoucí, aby představitelé této vědy 

získali moţnost publikovat myšlenky tohoto odvětví na akademické půdě a aby zaujímali místa v čele 

zoologických kateder na německých univerzitách. Nešlo o natolik nesplnitelný úkol, neboť mnozí 

etologové měli velmi obšírné multidisciplinární vzdělání, umoţňující šířit vliv nových poznatků 

v rámci širší palety věd, a byli často renomovanými zoology, poţívajícími v akademickém prostředí 

váţnosti (Jahn 2000). Kromě toho docházelo ve zmíněném období také k zakládání společností, 

institutů a vědeckých časopisů, věnujících se nové disciplíně. Bez zajímavosti jinak jistě není, ţe 

Deutsche Forschung-Gemeinschaft podporovala ve třicátých letech 20. století značnými finančními 

obnosy výzkum, související se smyslovou fyziologií a tím částečně i chováním vyšších zvířat, neboť 

tato problematika byla chápána jako hospodářsky hodnotná
21

, ba skýtající moţnost praktických 

aplikací v připravovaném válečném konfliktu (Deichmann 1995). Etologie ovšem v Německu po 

druhé světové válce přeci jen poněkud ustoupila z kurzu a musela si znovu vydobýt váţnosti. 

Prvním náznakem určitého vzniku instituce bylo jiţ výše zmíněné zaloţení Deutsche 

Gesellschaft für Tierpsychologie („Německá společnost pro psychologii zvířat“) roku 1936, o něţ se 

zaslouţili C. Kronacher, W. Klein, J. Effertz, O. Koehler, K. Lorenz či J. von Uexküll (Jahn 2000). 

Zvláštní je, ţe mezi vlivnými zakládajícími osobnostmi převaţovali představitelé zoologických zahrad 

a chovatelských a zemědělských institutů, zatímco zástupci vědecké obce v pravém smyslu byli spíše 

v menšině. Tato společnost vydávala od roku 1937 iniciativou Kronacherovou, Lorenzovou a 

Koehlerovou (Deichmann 1995) časopis Zeitschrift für Tierpsychologie („Časopis o psychologii 

zvířat“), v němţ byly publikovány přednášky význačných členů této učené společnosti včetně Oskara 

Heinrotha (Jahn 2000). Dalším časopisem, publikujícím výsledky etologických výzkumů, byl anglicky 

psaný časopis Behaviour, zaloţený Nicholasem Tinbergenem roku 1947 v Anglii, v němţ se 

k problematice zvířecího chování přistupovalo zhruba ve stejném duchu jako v zaniklém Zeitschrift 

für Tierpsychologie. Kromě toho vycházel jiţ od roku 1911 v USA časopis Journal Of Animal 

                                                   
21  Přínos jeho výzkumu pro hospodářství válečného Německa patrně zachránil akademický post Karlu von 

Frischovi, který byl coby ţidovský míšenec druhého stupně (tedy s čtvrtinou „ţidovské krve“) roku 1941 

penzionován a jehoţ aktivity byly omezeny. V témţe roce ovšem s pomocí svých poznatků o fyziologii hmyzu 

pomohl k minimalizaci škod při epidemii nosematózy, která decimovala stavy včelstev na území Německa, 

načeţ byl vzat na milost a jeho suspendování bylo odloţeno na poválečný čas, takţe k němu jiţ pochopitelně 

nedošlo (Deichmann 1995). 
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Behaviour, který se ovšem v souladu s tehdejším myšlenkovým kurzem v Severní Americe zabýval 

pouze behavioristickými myšlenkami (Jahn 2000), a proto jej zde uvádím jen na okraj. 

 

Etologické myšlenky si postupně našly cestu i na univerzitní půdu. Prvním etologem, který 

měl moţnost vyučovat na univerzitě srovnávací fyziologii, byl Otto Koehler, který byl jiţ roku 1925 

jmenován profesorem na katedře zoologie a ředitelem zoologického institutu Univerzity 

v Königsbergu (jinak známo jako Albertina). Tamtéţ získal profesuru na katedře psychologie roku 

1940 také Konrad Lorenz (Jahn 2000). Tento slibný rozvoj etologie byl ovšem zbrzděn druhou 

světovou válkou, po níţ nejen ţe Konrad Lorenz strávil několik let v ruském zajetí (Deichmann 1995), 

ale starosti Německa v prvních poválečných letech byly celkově do té míry závaţné, ţe rozvoj etologie 

byl na několik let na německé půdě zastaven (Jahn 2000). Co se týče Univerzity v Königsbergu, ta 

byla značně zničena spojeneckým bombardováním roku 1944 a po druhé světové válce zanikla, a jak 

známo, město Königsberg pod jménem Kaliningrad připadlo v poválečném uspořádání Evropy 

Sovětskému Svazu. Po válce obdrţel roku 1949 místo profesora na katedře pro výzkum chování zvířat 

v Oxfordu Nicholas Tinbergen. Tato katedra byla zaloţena přímo v souvislosti s ním a pro něj. Díky 

velmi dobrému zázemí, které v Oxfordu získal, vyvinul Tinbergen v následujících letech i přes určité 

těţkosti (ve svých pamětech se například zmiňuje o tom, jak nedostatkovým zboţím byl 

v poválečných letech ve Velké Británii papír, Tinbergen 1958) intenzivní publikační činnost, jejíţ 

plody a důsledky jsem jiţ zmínil výše. V Německu byli pak po druhé světové válce mnozí 

představitelé etologie přijati do prestiţní Deutsche Akademie der Naturforcher Leopoldina („Německá 

přírodovědecká akademie“), například Tinbergenův spolupracovník Gerardus P. Baerends, či později 

Irenäus Eibl-Eibesfeldt. Roku 1961 získal místo profesora pro srovnávací fyziologii na Humboldtově 

univerzitě v Berlíně Günter Tembrock, a v průběhu 50. a 60. let byli postupně i další etologové 

přijímání do prestiţních vědeckých obcí a institutů a byly jim udělovány čestné i řádné tituly profesorů 

na nejrůznějších německých univerzitách. Konrad Lorenz zaloţil v rakouském Altenbergu vlastní 

soukromý institut, který byl roku 1981 převzat rakouskou Akademií věd a pojmenován na jeho počest 

Konrad-Lorenz-Institut für vergleichende Verhaltensforschung (Jahn 2000). Jak vidno, probíhaly 

pozdější kroky institucionalizace etologie poněkud rychle a byly velmi silně vázány na jednotlivé 

osobnosti vědců, reprezentujících tento nový vědní obor. Mnohdy docházelo ke vzniku vědeckých 

míst a dokonce celých kateder na základě osobní přímluvy (například přímluvou Otto Koehlera získal 

roku 1948 Gerardus Baerends místo v Leopoldině) renomovaných vědců, kteří se etologií zabývali, 

coţ nám můţe připadat jako poněkud zvláštní
22

. Ve srovnání s podobným procesem v USA šlo o 

nesmírně dynamický a překotný průběh věcí (Jahn 2000).  

                                                   
22  V historické publikaci Ilse Jahn et al. Geschichte der Biologie je v souvislosti se vznikem akademických míst 

výslovně uváděn slovní obrat „vznikl institut pro....“ („die Forschungsstelle für....“), coţ rovněţ svědčí o osobní 

rovině institucionalizace etologie (Jahn 2000). 
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Etologie ve druhé polovině 20. století nejen ţe získávala na váţnosti a profesionálním zázemí, 

nýbrţ se ještě obohacovala o další myšlenkové vlivy a rozšiřovala své pole působnosti. Jestliţe Oskar 

Heinroth nashromáţdil drtivou většinu svého vědeckého materiálu při výzkumu ptactva, a to nejen pro 

osobní sympatie, nýbrţ i proto, ţe u ptáků se daly díky jejich relativně niţším psychickým 

schopnostem a malé komplikovanosti kognitivních procesů snáze pozorovat jednotlivé elementy 

chování (Veselovský 2005), zájem o psychiku zvířat se velmi rychle rozšířil i na savce a později na ze 

savců nejpokročilejší lidoopy
23

. Lorenz a Tinbergen ještě většinu svých objevů učinili právě na 

jednodušších zvířatech (Jahn 2000), Tinbergen dokonce na hmyzu (Tinbergen 1958), nicméně další 

generace etologů se jiţ nerozpakovala obrátit svou pozornost na sloţitější lidoopy a nakonec i na 

člověka (Jahn 2000). Toto zaměření se na psychicky komplikované ţivočichy bylo umoţněno 

rozvojem poznatků o fyziologickém řízení chování – procesy, stojící mezi podnětem a reakcí na něj 

přestaly být předmětem dohadů a staly se předmětem seriózního výzkumu (Jahn 2000). Z etologů, 

kteří korunovali svou ţivotní práci pojednáními o etologii člověka, jmenujme například Konrada 

Lorenze, který své rozporuplné knize Das sogenannte Böse („Takzvané zlo“) rozpracoval koncepci 

agrese coby dědičného a do jisté míry ţádoucího fenoménu (Komárek 2008), či Irenäa Eibl-

Eibesfeldta, jenţ přesvědčivě dokázal pomocí pokusů s hluchými a slepými dětmi, u nichţ byla 

omezena moţnost učení se komunikací, a pozorováním přírodních národů zejména v Oceánii, ţe 

existují jisté základní pohyby těla a mimických svalů, které jsou společné všem lidem bez závislosti na 

učení a výchově (Jahn 2000, Komárek 2008). Oproti do té doby přijímanému názoru, ţe všechny 

elementy chování u lidí jsou kulturně podmíněné, to byla podstatná změna přístupu, která nejen ţe 

dokázala, ţe člověk není v říši zvířat aţ tak výlučným tvorem, jak se domnívali behavioristé či 

idealističtí antropologové (Lorenz 1978), nýbrţ poloţila i základy etologie člověka, která lidské 

chování vymanila z výlučné sféry vlivu psychologie (Jahn 2000). Ohlédneme-li se ještě jednou za 

dílem Oskara Heinrotha, poznáme, ţe o existenci vrozených elementů chování u člověka byl uţ roku 

1911 přesvědčen rovněţ on (Heinroth 1911), ač pro tento názor neměl ţádné vědecké důkazy. 

 

 Roku 1973 se tři největší v té době ţijící výzkumníci na poli etologie dočkali ocenění pro 

vědce nejváţenějšího, udělení Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství. Šlo o Karla von Frische, 

Nicholase Tinbergena a Konrada Lorenze. Tento krok lze chápat jako konečné potvrzení toho, ţe byla 

zaloţena nová vědecká disciplína s vlastní vědeckou metodikou a systémem. (Schurig 1993 in Jahn 

2000). 

                                                   
23  i Oskar Heinroth se pozorováním lidoopů zabýval, nicméně nejednalo se o soustředěnou vědeckou činnost, 

spíše o letmá pozorování za účelem podepření hypotézy o nějakém obecném rysu zvířecí psychiky, zejména 

problému společenského ţebříčku mezi ptáky a savci (Heinroth 1941). 
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5 Závěr: Souhrn přínosů Oskara Heinrotha pro vznik 

novodobé německé etologie 

Na předchozích zhruba pětapadesáti stranách jsem se pokusil vylíčit nejpodstatnější přínosy 

Oskara Heinrotha nejen pro etologii, nýbrţ i pro zoologickou systematiku a povědomí veřejnosti o 

těchto otázkách, a rovněţ jeho zařazení do kontextu dějin přírodních věd vůbec. Protoţe souhrn těchto 

přínosů jsem jiţ podal výše, rád bych uzavřel tuto práci toliko tvrzením, ţe Oskar Heinroth byl i 

přesto, ţe jeho jméno není zejména v současnosti příliš zvučné, velmi vlivným vědcem, jehoţ přínos 

byl klíčový nejen pro ustavení etologie, nýbrţ i zprostředkovaně pro celkovou revizi pojetí 

psychologických věd, do nichţ díky přístupu jeho a některých jeho současníků a ţáků proniklo 

darwinistické myšlení.   
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