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ilustrátoři

mala zvířata, příroda, knihy o zvířatech, rostlinách, výpravy do
přírody. Společná práce nás sblížila.

Jak se promítala ilustrátorská činnost pana Doležala
do Vašeho manželství?
Promítala se, velmi. Bydleli jsme v malém bytě 2+1, jeden
pokoj patřil dceři, druhý plnil funkci obývacího pokoje a ložnice.
Kuchyně se tak logicky proměnila v pracovnu a náš jediný stůl,
u kterého se mělo stolovat, byl trvale obležen entomologickými
pomůckami, smrtičkami, lupami, preparovaným hmyzem,
špendlíky, papíry, tužkami a pastelkami, křídami, voskovkami,
gumami, knihami atd. atd. Jíst se u něj opravdu nedalo, na to musel
stačit konferenční stolek v obýváku. Nedoporučuji, velice nepohodlné.
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1 Kachna divoká
(Anas platyrhynchos)

ILUSTRÁTOR PŘÍRODY

Zdeněk Doležal
* 23. 2. 1957 + 26. 10. 2007
Vystudoval Střední průmyslovou školu stavební
v Plzni, rok pracoval v projektové kanceláři, potom
si našel místo v Zoologické a botanické zahradě
města Plzně, kde pracoval jako chovatel zvířat.
Odtud odešel po několika letech pro zdravotní
problémy do invalidního důchodu. V zoo se mimo
jiné začal věnovat entomologii, která mu později
vyplňovala jeho život. Ze zdravotních důvodů
exotické země nenavštěvoval, občas kvůli entomologickým průzkumům zajížděl na Slovensko.
Do konce svého života se věnoval entomologii –
studoval brouky, mouchy a ploštice, dělal entomologické průzkumy v rámci EIA pro různé
organizace a firmy a tvořil ilustrace pro některá
nakladatelství či AOPK.
Letos je tomu právě 10 let, kdy nás opustil ilustrátor přírody
Zdeněk Doležal. Jeho technika ilustrování suchou křídou
a pastelem byla unikátní. Na jeho výtvarné dílo jsme zavzpomínali
společně s Ivonnou Doležalovou, vdovou po zesnulém ilustrátorovi.
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Paní Doležalová, pojďme zavzpomínat na život
a dílo vašeho manžela. Jak jste se seznámili?
Seznámili jsme se v plzeňské zoo, kam jsem nastoupila krátce
po maturitě. Zdeněk v té době v zoo už rok pracoval. Oba nás zají-
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2 Dravá ploštice
- kněžice rodu Zicrona

3 Goliáš Goliathus orientalis
ze střední Afriky
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4 Dudek
chocholatý
(Upupa
epops)
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5 Lišaj paví
oko
(Smerinthus
ocellatus)

6 Martináč
hrušňový
(Saturnia
pyri)
7
Bramborníček hnědý
(Saxicola
rubetra)
8 Vlha
pestrá
(Merops
apiaster)
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9
9 Stehlík
obecný
(Carduelis
carduelis)

Vyprávěl Vám někdy o svých ilustrátorských
počátcích?
Vyprávěl, ukazoval obrázky z dob, kdy si zhruba od 12 let vedl
ornitologický deník, do kterého zapisoval pozorování a kreslil
ptáky. Zdeněk byl ilustrátor – amatér, neměl v tomto směru žádné
odborné vzdělání, v mládí krátce navštěvoval lidovou školu
umění. Vytvořil si svůj vlastní styl. Při kresbách používal třeba
i tupý konec jehly na šití, kterým „vytlačoval“ do čtvrtky jamky
v krovkách brouků, které kreslil, používal i barevné stíny na oči.
Jeho kreslení bylo založeno na jeho talentu, píli, náročnosti k sobě
samému a preciznosti, která mu byla vlastní. A to nejen v kreslení,
ale i v preparaci hmyzu, jeho vzorně preparované a srovnané krabice byly vyhlášené.

Jak se ilustrátorský koníček slučoval s jeho
povoláním?
Ve chvíli, kdy pracoval v ZOO Plzeň, ještě neilustroval, kreslil
si do šuplíku. Potom se zoo ale často spolupracoval, tvořil pro ni
jmenovky zvířat, byl autorem naučné stezky „Vývoj přírody ve
čtvrtohorách“, maloval naučné tabule.
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Podporovala jste jeho ilustrátorské aktivity?
Podporovala, samozřejmě. Někdy s ním i spolupracovala, to
hlavně v době, kdy jsem v zoo začala pracovat jako kontakt
s veřejností a řešila mimo jiné i informační systém zahrady.
Výsledkem pak třeba byla zmiňovaná naučná stezka či naučné tabule v zoo.
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10 Lasice kolčava
(Mustela nivalis)
11
Otakárek
fenyklový
(Papilio
machaon)
12 Roháč
Rhyssonotu
s nebulosus
z Austrálie
13 Goliáš
Goliathus
cacicus ze
západní
Afriky

11
Které knihy ilustroval?
Zdeněk ilustroval Přírodopis pro 6. ročník pro nakladatelství Fraus, knihu Madagaskar autorů Jana Ptáčka a Jiřího
Trávníčka, spolupracoval s nakladatelstvím Bonaparte (karty,
pexesa), ilustroval některé díly z edice Chráněná území ČR, kterou
vydala AOPK a Ekocentrum Brno a Praha. Dlouhá léta úzce
spolupracoval se Záchrannou stanicí živočichů v Plzni, pro kterou vytvořil pexesa, tabule na naučnou stezku přes řeku
Berounku, soubor výukových karet pro školy a školky aj. Svými
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14 Zemní tesařík rodu
Phantasis z východní
Afriky
15 Výukové karty
pro základní a mateřské
školy s ilustracemi
Zdeňka Doležala
představuje členka
Záchranné stanice
živočichů Plzeň
Hana Makoňová.
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16 Rejsek horský (Sorex
alpinus), střevlík nepravidelný (Carabus irregularis)
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ilustracemi doplňoval i své odborné články, které vycházely
v časopise Živa.

Jaké výstavy uspořádal?
Zdeněk moc nevystavoval. Vybavují se mi už jen některé
výstavy, např. v klášteře Plasy, v D-klubu v Plzni na Doubravce, v Národopisném muzeu v Plzni, ve spolupráci s časopisem
Živa v nakladatelství Academia. Jeho kamarád, entomolog
a malíř Honza Kobylák později prezentoval jeho obrázky
na několika výstavách ilustrátorů, které putovaly po českých
městech.
Kterou jeho ilustraci (nebo soubor ilustrací) máte
nejraději?
Kresbu hranostaje v zimním šatě, který se blíží ke kořisti.
Vidíte soustředění v očích, opatrné zvednutí přední tlapy, napětí
v těle…
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