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Ing. Vladimír Fiala (1922–2010) 
 
Dne 5. 4. 2010 náhle zemřel v Brně ing. Vladimír Fiala. Narodil se 27. 1. 1922 v Novém Městě 
na Moravě, za války byl nasazen ve Vídni a teprve v roce 1949 mohl dokončit na VUT v Brně 
studia stavebního inženýrství. Jako vynikající a obecně uznávaný statik pracoval téměř až do své 
smrti. Byl také neméně vynikajícím znalcem umění, hudebníkem a angažovaným občanem – po 
roce 1989 kratší čas dokonce i poslancem ČNR. Bylo obdivuhodné, že při všech těchto zájmech 
a povinnostech nacházel trvale čas pro přírodu. Především to byly rybníky u Náměště nad 
Oslavou, které od roku 1958 pravidelně objížděl a obcházel a na kterých sčítal a fotografoval 
vodní ptactvo a dokumentoval změny rybničního prostředí. Výsledky zpracoval ve více 
publikacích a v návaznosti na deníky Václava Čapka zkompletoval unikátní obraz vodního 
ptactva těchto rybníků a jeho změn za více než 100 let. Nebyl by to však technik, kdyby při 
svých znalostech důsledků změn rybničního hospodaření na ptactvo nenavrhoval úpravy 
rybničních prostředí šetrnější pro vodní ptactvo, jak byly později realizovány při „melioracích“ 
některých náměšťských rybníků. Bylo štěstím, že nedlouho před smrtí se ještě mohl těšit 
z knihy, kterou o ptactvu náměšťských rybníků napsal.  

 V roce 1970 převzal po dr. B. Urbánkovi v rámci Ústavu pro výzkum obratlovců (ÚVO) 
ČSAV v Brně organizaci Mezinárodního sčítání vodních ptáků v ČSR. Při této činnosti se 
nejlépe projevily jeho vlastnosti a technické vzdělání. Soustavně rozšiřoval síť sčítacích úseků, 
namnoze osobními či korespondenčními kontakty s jednotlivými zájemci, a co bylo zejména 
důležité – každoročně publikoval ve Vertebratologických zprávách ÚVO pečlivé závěrečné 
shrnutí výsledků. Kromě toho pravidelně publikoval i dílčí výsledky v původních pracích a 
propagoval je v rámci tehdejších možností i v zahraničí. Bylo evidentně na škodu věci, že 
nemohl po roce 1977 v organizování pokračovat.  
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