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Bylo to někdy v březnu 2018, kdy mi Ivoš, jak jsme 
mu mezi kolegy familiérně říkali, sdělil tu nepří-
jemnou zprávu o nástupu k léčbě zákeřné nemoci. 
Všichni jsme tehdy věřili ve šťastný konec a nechtěli 
si připustit možnost jiného scénáře. Ten se ale bo-
hužel odehrál, i když se mu Ivoš po dlouhou dobu 
statečně vzpíral.
Ivo byl plzeňským rodákem a v Plzni také vystudoval 
gymnázium. Po absolutoriu vedly jeho kroky do Mu-
zea Karlovy Vary, kde započal profesní dráhu jako 
preparátor. Už v roce 1978 se ale do Plzně vrátil, aby 
v Západočeském muzeu (ZČM) nastoupil na mís-
to preparátora entomologického oddělení. S tímto 
muzeem pak ve dvou etapách spojil převážnou část 
svého profesního života. Mezi nimi si odskočil jen 

dočasně, a to když mladá rodina vyžadovala vět-
ší příjmy. Tak působil několik let v komerční sféře 
a dalších několik let jako hlavní zoolog v plzeňské 
ZOO. V entomologické pracovně ZČM, která se teh-
dy kvůli nedostatku prostor nacházela ještě v budově 
Pivovarského muzea, jsme se také, někdy na počátku 
osmdesátých let, poprvé potkali. Přestože nás tehdy 
pojil stejný zájem o střevlíkovité brouky, nějaký čas 
poté jsme udržovali spíše jen formální vztah. Ivoš byl 
v té době totiž přísně regionálním entomologem, je-
hož stěžejním předmětem zájmu bylo studium zápa-
dočeských lokalit, zatímco mě hranice kraje nepou-
taly. Teprve v druhé polovině osmdesátých let je také 
on, i když nejdříve jen neochotně, překročil a naplno 
zapadl do naší početné entomologické party. Nejdříve 
té plzeňské, poté i celostátní střevlíkářské. A stal se 
nejen pravidelným společníkem na lokálních setká-
váních i schůzkách carabidologické sekce, ale také 
častým souputníkem na entomologických exkurzích 
po českých a slovenských lokalitách. V terénu vyni-
kal skvělým sběratelským čichem, v pracovně pak 
mimořádnou pečlivostí a uvážlivostí. Byl velmi žáda-
ným determinátorem. Než však připíchl determinač-
ní štítek, musel být skálopevně přesvědčen o svém 
správném názoru. Jeho znalosti západočeské fauny 
střevlíků byly zcela mimořádné. Bylo proto nemys-
litelné, aby se jakákoliv nová publikace na toto téma 
obešla bez konzultace s ním. A ještě letos v létě, když 
se mu trochu ulevilo, jsme s kolegy Jirkou Hejkalem 
a Zbyňkem Kejvalem plánovali napsat komentova-
ný seznam západočeských střevlíků, kde by on byl 
samozřejmě hlavním autorem. Velmi se na tu práci 
těšil a chci věřit, že mu to tehdy i trochu pomohlo 
překonávat útrapy spojené s komplikovanou léčbou.
Je nutno uvést, že Ivoš byl s přírodou spojen tělem 
i duší od dětských let. Široký zájem o živočišnou říši 
jej dovedl k výjimečným znalostem také obratlovců. 
Bylo proto vždy potěšením zúčastnit se společných 
ex kurzí, protože dokázal zaujmout poutavými po   - 
s třehy i k ostatní fauně, především ptáků. Právě jeho 
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rozhled přes živočišnou říši a zkušenosti z několika 
let myslivosti byly impulsem pro vedení ZOO v Plz-
ni nabídnout mu práci hlavního zoologa, kterou pak 
vykonával sedm let. 
Také během zmíněného profesního intermezza jsme 
zůstali v úzkém kontaktu, i když vzhledem k vytíže-
ní v práci a věnování se rodině Ivoš v entomologii 
trochu polevil. S plnou vervou se k ní pak vrátil s ná-
vratem do muzejní pracovny v roce 2009. Postupně 
si ke svým tradičním střevlíkům přibral ještě počet-
nou skupinu drabčíkovitých brouků a nakonec i mra-
vence, kde mu v rozjezdu významně pomohl kama-
rád Pavel Bezděčka. Muzejní prostředí mu umožnilo 
plný odborný rozlet, přibývalo tak i publikovaných 
titulů a kvalitně provedených průzkumů chráněných 
lokalit.

A ještě pár slov k tématu, které nelze při vzpomín-
ce na Ivoše vynechat. Když byla v roce 1982 za-
ložena Západočeská pobočka ČSE, která začala 
hned po svém vzniku iniciativou prvního předsedy 
JUDr. Rudolfa Fencla vydávat svůj Zpravodaj, chopil 
se Ivo ochotně redakční práce včetně přípravy sazby. 
Podstatnou měrou se tak podepsal na devíti roční-
cích Zpravodaje včetně čtyř supplement, a samozřej-
mě také na dvou ročnících doprovodné Series cara-
bidologica, která byla tehdy, bohužel jen nakrátko, 
neoficiálním časopisem Carabidologické sekce ČSE. 
A musím se po letech přiznat, že naše čtyři společné 
obsáhlé příspěvky v tomto periodiku na téma zají-
mavých nálezů střevlíkovitých brouků v Českoslo-
vensku vlastně odpracoval hlavně on. Já sbíral data, 
on je pečlivě přepisoval do publikovatelné podoby. 
Stejně jako pro Zpravodaj pracoval později několik 
let i pro Západočeské entomologické listy. V jejich 
redakčním kolektivu si pro svou mimořádnou schop-
nost odhalovat sebemenší nesrovnalosti a překlepy 
v textech vysloužil indiánskou přezdívku Bystré Oko 
a vynikal i jako výtečný češtinář.
Ivoš byl kamarádský, nekonfliktní typ. Pro kolegy 
entomology bylo přímo požehnáním mít v ZČM tak 
spřízněnou duši, vždy ochotnou pomoci s přístupem 
k muzejním sbírkám a orientací v nich. Ztratili jsme 
v něm skvělého druha do terénu i kumpána pro spo-
lečné akce.
       
    Stanislav Benedikt

Je to už několik desítek let, co jsme byli na průzku-
mu střevlíkovitých brouků východního Slovenska, 
a to v okolí Nové Sedlice (v těch dobách ještě Národ-
ný park Poloniny neexistoval). Několik dnů jsme peč-
livě procházeli lesní porosty a zejména hluboké rok-
le přímo nad vsí. Jedno odpoledne jsem postupoval 
s Ivošem jednou z těch roklí prudce vzhůru, otáčeli 
jsme kameny a kusy dřev. V jednom místě jsem se po-
někud zdržel, a tak jsem přidal do kroku (spíše do le-
zení po všech čtyřech), což se mi podařilo za jednou 
malou zákrutou. Ivoš stál v hlubokém předklonu jako 
zkamenělý. Zastavil jsem se, abych se vydýchal a če-
kal jsem, že Ivoš něco prohlásí a ten velký kámen, 
co držel pozvednutý v kolmé poloze, že vrátí na mís-
to, jak jsme to samozřejmě dělali. Jenže Ivoš nic, jen 
tam stál dál jako zlomená socha. „Ivošu, co se ti sta-
lo?“, křikl jsem na něho. Teprve potom se Ivoš ozval: 
„Nevím, co mám dělat, Pavlíku,“ pronesl divným 
zaš krceným hlasem, navíc o oktávu vyšším, než nor-
málně hovořil. „Co, blbneš, Ivošku,“ vrátil jsem 
mu tu zdrobnělinu a stoupal k němu. 
„Stůj, ani se nehni. Nebo, jo, pojď sem. Ale ne, raději 
uteč!“ ozval se opět Ivošův přiškrcený hlas.
Nu, tohle mne opravdu překvapilo. Ivoš byl totiž 

Při lovu na výzkumu v NPP Bystřina – Lužní potok, 
1.8.2009. Foto: J. Benediktová.

Na Hrádku u Horažďovic, 11.4.2009. Foto: J. Benedik-
tová.
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přemýšlivý typ a velký kliďas, některé momenty, kdy 
naopak já byl zcela vytočený, on zvládal s napros-
tým přehledem. Tohle byl prostě úplně jiný člověk. 
„Tomu musím přijít na kloub,“ řekl jsem si a dora-
zil až k němu. Ivoš, stále v hlubokém předklonu, měl 
tvář pokrytou kapkami potu a díky tomu dlouhému 
předklonu silně brunátnou. Sjel jsem pohledem níž 
a pochopil jsem tu mimořádnou situaci. To, co balan-
coval v kolmé poloze, nebyl kámen, ale velká okrou-
hlá mina určená pro likvidaci vozidel včetně tanků. 
Prostě velká, silně zkorodovaná mina z druhé světo-
vé války, která shora, částečně pokrytá hlínou a me-
chem, vyhlížela pouze jako plochý oválný kámen, kte-
rý ten nešťastný Ivoš zvedl. „Co s tím, Pavlíku?“ sykl 
na mne Ivoš koutkem úst. Jsem docela cynik, a tak 
jsem si ani na chvíli nepřipustil, že by ta stará mina, 
kterou voda a čas splavily tou roklí odkudsi až z hor-
ního hřebenu, mohla být funkční. A tak jsem mu ve-
sele řekl: „Klidně s tím bouchni zpátky, přinejhorším 
se trochu prolítnem“. „Tak jo, stejně už to tady dýl 
nevydržím,“ souhlasil Ivoš a potom, milimetr po mi-
limetru, tu minu opatrně spustil do původní polohy. 
Hned nato jsme sestoupili asi sto metrů níž a teprve 
zde si Ivoš vydechl, utřel tvář a konečně svým, již 
sytým hlasem, zvolal (přeloženo do slušného jazyka) 

„Do pytleeee, to snad není možný!“ „Máš toho plný 
zuby, co?“ opětoval jsem soustrastně s myšlenkou na 
jeho dlouhý postoj v předklonu a jeho trvale zlobí-
cí plotýnky.“ A pak to přišlo: „Jooo, kdyby jen plný 
zuby…“.
       
    Pavel Bezděčka
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