
E d i t o r i a l
Vážení přátelé, kolegyně a kolegové,
dostává se Vám do rukou nový časopis, který, jak doufáme, zaplní citelnou mezeru v našich geologických periodi-
kách. Bude totiž orientován převážně na spolkový život – například informování geologické veřejnosti (ale i zájemců 
o přírodu vůbec) o konání zajímavých akcí, exkurzí, výstav, přednášek a kurzů s geologickou tematikou. Bude infor-
movat srozumitelnou formou – tedy výhradně v češtině nebo slovenštině − o nejnovějších poznatcích v našich spe-
cializacích. Bude komentovat významné události v naší komunitě, bude zde prostor pro kritiky publikací, ale i pro od-
povědi na ně. Bude v něm prostor pro krátká sdělení výboru České geologické společnosti a také České stratigrafické 
komise, Národního geologického komitétu, univerzit, České tektonické skupiny, asociace ProGEO či muzeí i pro krátké 
sběratelské zprávy či sdělení o výzkumech, zajímavostech apod. Věnovat se bude životním jubileím významných 
osobností, ale i věcem méně veselým, jako jsou nekrology. Nebude zde však chybět ani prostor pro zábavu a humor 
jako přirozené součásti života – zde vítáme jakékoli vtipné nápady a komentáře i všemožné projevy lidové tvořivosti. 
Na úvod jsme zařadili populární „Hlídače země české“, které řada z nás zná z cyklostylovaných kopií. Ve svých cílech
 i zaměřením nový časopis tedy dosti navazuje na svého předchůdce – digitálně a xerokopiemi šířený Informátor ČGS, 
jehož vydávání od tohoto čísla nahrazuje. Od tohoto časopisu se však nový liší jednou drobností – má přiznané číslo 
ISSN a je volně prodejný, umožňuje tedy publikovat odborná sdělení a krátké články vykazovat ve výčtech publikací 
např. v grantových projektech, jakkoli odborné aspirace nejsou tím hlavním, co má nový časopis na starosti. Přesto 
však články uveřejněné v něm nebudou pouze šedými publikacemi, ale bude je možno řádně citovat. 
Nový časopis je možné tisknout díky pochopení a podpoře vydavatelství České geologické služby a našeho sponzo-
ra – firmy NIKON Optoteam s. r. o. Přesto, vzhledem k omezeným finančním možnostem Společnosti, jej budeme i 
nadále šířit jak v tištěné, tak i elektronické formě. V té také bude volně přístupný ke stažení na webových stránkách 
Společnosti na http://www.geologickaspolecnost.cz/. Ti z Vás, kteří budou preferovat jeho tištěnou verzi, mají 
možnost se obrátit na sekretářku Společnosti paní Blanku Čížkovou na mailovou adresu: ceges@centrum.cz. Budeli 
převažovat zájem o nový časopis spíše v tištěné podobě, operativně zvýšíme od příštího čísla jeho náklad. Ten je nyní 
dimenzován tak, aby pokryl členy Společnosti, kteří nemají e-mailové adresy nebo preferují klasickou formu časopisu 
a také jeho distribuci do knihoven. Časopis bude také volně prodejný za režijní cenu 15 Kč plus poštovné. Digitální 
verze bude ovšem i nadále zdarma.
Co říci závěrem? Snad jen popřát novému časopisu úspěch a naplnění alespoň části ambicí, které do něj vkládáme. 
K tomu však můžete napomoci především Vy, čtenáři, a jak doufáme i přispěvatelé. Věřím, že společně tento časopis 
proměníme ve svobodnou platformu výměny názorů, otevřenou pro všechny bez rozdílu.                                       P. Budil
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Pozvánka na valné shromáždění České geologické společnosti
Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych vás všechny pozval na mimořádnou valnou hromadu České geologické 
společnosti, která se bude konat 20. 10. 2005 v rámci sjezdu ve Slavonicích. Na této valné hromadě bychom rádi vy-
řešili otázku úprav stanov společnosti, které nedoznaly formální změny již řadu let. Objevují se v nich ještě formulace 
jako „Česká a slovenská federativní republika“ apod. Jejich změny a dílčí úpravy byly sice odhlasovány na několika 
předchozích valných shromážděních (naposledy odstranění klauzule vázající přijmutí nového člena na souhlas dvou 
stávajících), ale tyto změny je nutno uvést v soulad s písemnou podobou. Úpravy je rovněž třeba předložit ke schvále-
ní Ministerstvu vnitra ČR. Není však v pravomoci výboru tyto změny udělat, k tomu je třeba souhlasu Vás, členů České 
geologické společnosti.
Kromě toho bychom zde rádi však prodiskutovali a pokud možno vyřešili i velmi citlivou otázku zvýšení stávajících 
členských příspěvků. K tomuto nepopulárnímu, ale podle našeho názoru potřebnému kroku nás vede několik důvodů:

Hospodaření společnosti je příliš křehce vybalancované a nemůžeme si bohužel dovolit více aktivit najednou, 
ačkoli jsme rádi, že se i v těchto podmínkách daří více rozvíjet práci společnosti jak jen je to možné. Po-
kračujeme v činnostech započatých již předchozími výbory, ale pokoušíme se k nim pokud možno bez 
přílišného zvýšení finanční náročnosti přidat i některé nové. Po předchozím výboru jsme sice zdědili fi-
nanční rezervu, z ní jsme však nuceni stále ukrajovat (společnost končí každý rok v mírné ztrátě). Vícemé-
ně vyrovnaný rozpočet se daří udržet jen díky podpoře našich tradičních dotací i řady nových sponzo-
rů (zejména Rady vědeckých společností ČR, podporující naši činnost již několik let), díky nimž se daří 
pokračovat v hlavních činnostech – zejména v tisku časopisu „Journal of the Czech Geological Society“ a 
v exkurzní a přednáškové činnosti. I do těchto projektů je však třeba vložit nejméně 30 % z našich vlastních zdrojů. 
Daří se nám podporovat účast našich, zejména mladých kolegů v projektech IGCP či na konferencích, opět zejmé-
na díky podpoře sponzorů. Jakákoli další činnost je však již silně limitována nedostatkem financí. 
Členské příspěvky, které jsou vlastně jediným stálým zdrojem příjmů pro společnost, všechny tyto naše aktivity 
pokrývají jen asi z 1/4, což je hodně málo. Nepoměr mezi vlastními zdroji příjmů a částkami získanými v rámci 
sponzoringu by podle našeho názoru neměl být tak velký. 
Mezi společnostmi sdruženými v RVS máme jedny z nejnižších členských příspěvků na hlavu. Na výši členských 
příspěvků přepočítaných na počet členů však závisí mj. i výše dotací na projekty, které můžeme dostat. Pokud 
budeme chtít dotaci na nové projekty, nemusíme být z tohoto důvodu úspěšní.
Nabízí se dvě řešení. 
1) První z nich je řízené omezení některých aktivit společnosti, za současného výběru činností, které budou i na-
dále podporovány. Když se však podíváme na průřez našimi aktivitami, nevidíme zde příliš prostoru k úsporám, 
které by zároveň nevedly k výraznému poklesu kvality činnosti. Některé kroky navíc mohou být nevratné a značně 
diskutabilní. Měli bychom se spíše snažit aktivity společnosti i nadále rozšiřovat (například na poli popularizace a 
propagace geologie, pravidelným pořádáním sjezdů, aktivnějším oslovováním médií apod.), než redukovat. 
2) Druhým je ono zvýšení členských poplatků. Jsme si plně vědomi, že nejde o populární krok, ale naší povinností 
je hledat optimální řešení a nikoli líbivá rozhodnutí. Rádi bychom však i nadále udrželi rozdíl mezi platbami aktiv-
ně pracujících či dokonce soukromě podnikajících členů na jedné straně a studentů či důchodců na druhé straně, 
pro které je jakákoli další finanční zátěž problémem. Efektem této diferenciace ovšem v souhrnu bude, že se opět 
vyberou menší částky, přesto však toto rozhodnutí považujeme za spravedlivější.
S dostatečným časovým předstihem, prostřednictvím tohoto časopisu i internetu a vývěsek v odborných institu-
cích, bychom Vám rádi nabídli návrhy alternativ navýšení členských příspěvků (viz příloha Zpravodaje). Ty by měly 
být rámcovým podkladem k diskusím, nikoli tedy jedinou možností výběru (tj. bude možno vznést i protinávrhy 
či doporučení) pro hlasování na valné hromadě. To proběhne až na místě a v den konání valného shromáždění a 
rozhodne dvoutřetinovou většinou přítomných. Nebude tedy možné korespondenční hlasování jako v případě 
voleb do výboru, k tomuto kroku nás ostatně neopravňují ani dosud platné stanovy. 
Pro ty z Vás, kteří by se rádi hlasování zúčastnili, ale z různých důvodů nemohou, bychom chtěli umožnit alespoň 
formu delegování hlasu na některého z Vašich kolegů, ovšem na základě podepsané plné moci s ověřeným pod-
pisem. 

Proto, aby se Vaše rozhodnutí mohla opírat o reálné podklady, jsme nechali připravit přehled hospodaření společnosti 
za poslední rok. Případné detailní otázky jsme ochotni a povinni odpovědět kdykoli před valnou hromadou i během ní. 
K dispozici, jako přílohu Zpravodaje, máte rovněž navrhované úpravy Stanov. Rovněž k nim si můžete připravit připo-
mínky či pozměňující návrhy, které projednáme na valné hromadě, na kterou Vás tímto ještě jednou co nejsrdečněji 
zveme.                                                                                                                                                                                                        P. Budil
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Hospodaření České geologické společnosti v roce 2004

Příjmy

Členské příspěvky    84 430 Kč

Dotace RVS ČR Journal  145 000 Kč

Dotace RVS přednáškový cyklus    25 000 Kč

Příspěvek spoluvydavatele GLÚ AV ČR na Journal    40 000 Kč

Z prodeje Journalu     87 535,66 Kč

Ostatní     15 780,58 Kč

Celkem  397 746,24 Kč

Výdaje

Projekt Journal  27 9494,60 Kč

Projekt přednášky, exkurze, tisk průvodců     50 712,50 Kč

Ostatní činnost, podrobněji v textu     70 589,60 Kč

Celkem  400 796,70 Kč

Hospodářský výsledek      -3050,46 Kč

  B. Čížková
 

Upozornění 
Zpravodaj je zasílán poštou pouze členům, kteří nemají e-mailovou adresu. Tento způsob volíme proto, abychom 
ušetřili na drahém poštovném. Kolegům, kteří si přesto budou přát dostávat Zpravodaj poštou, bude samozřejmě 
vyhověno. Na druhé straně prosíme kolegy, kteří mají novou nebo si změní e-mailovou adresu, aby nám to oznámili. 

Zajímavé stránky
http://www.sci.muni.cz/ugv/
http://geologie.unas.cz/ 
http://horniny.kvalitne.cz/ 
http://trilobit.wz.cz/
http://www.digimorph.org/ 
http://www.geologiekv.webzdarma.cz/
http://www.geology.cz 

Z. Táborský
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Z p r á v y  a  o z n á m e n í
Vážení kolegové, dovoluji si vám oznámit, že dne 7. června byla udělena čestná oborová medaile F. Pošepného 
doc. RNDr. Pavlu Povondrovi, DrSc., za zásluhy v geologických vědách. Její předání bude provedeno při nejbližší 
vhodné příležitosti. S pozdravy a přáním „milostivého léta“.                                                                                                J. Ulrych 

Zapojení geologů ve výzkumném centru „Pokročilé sanační technologie a procesy“ 
Česká geologická služba a AQUATEST, a. s., jsou spolunavrhovateli a účastníky nového výzkumného centra „Pokro-
čilé sanační technologie a procesy“ financovaného ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v období 2005 až 
2009. Hlavním navrhovatelem a koordinátorem je Technická univerzita v Liberci. Vedoucím výzkumného centra je 
doc. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc. , děkan fakulty mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzi-
ty v Liberci, a garantem části zahrnuté pod název „horninové prostředí“ je Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D. , ředitel České 
geologické služby. Výzkum horninového prostředí vede Doc. RNDr. Tomáš Pačes, DrSc. Výzkumu v rámci celého cen-
tra se účastní více než 70 odborníků ze 6 institucí a z dalších spolupracujících pracovišť. 
Cílený výzkum centra je zaměřen na:  1. poznání vlastností a procesů chování kontaminace v horninovém prostředí 
a podzemních vodách, vytvoření informační databáze pro rozhodování k použití sanačních technologií a postupů,
2. vývoj nových progresivních sanačních technologií, založených na znalostech a využití procesů ovlivňujících rozsah 
a šíření kontaminace v čase, 3. výzkum a implementace predikativních a optimalizačních nástrojů k efektivnímu po-
užití sanačních opatření a 4. výzkum metod a implementace matematických nástrojů pro hodnocení rizik ve vztahu 
kontaminace – sanační opatření – dopady na složky životního prostředí.
Výzkum je směřován do oblasti nových progresivních metod získávání geologických, geofyzikálních a geochemic-
kých dat k modelovým aplikacím procesů a technologií, reagujících na zpřísňující se trendy v oblasti požadavků na 
kvalitu podzemních vod a horninového prostředí. Významnou součástí vědeckého programu centra je vývoj metod 
počítačového modelování studovaných procesů využívající současné možnosti výpočetní techniky. Geologická, hyd-
rogeologická, geofyzikální a geochemická data budou v rámci centra využita pro analýzu dlouhodobě udržitelného 
rozvoje průmyslové činnosti ve vybraných regionech. V tomto směru bude výzkumná činnost zaměřena i na proble-
matiku ukládání vysoce radioaktivních odpadů řešenou v rámci současných i navazujících projektů ČGS. Hlavním 
přínosem těchto prací (oproti komerčním modelům transportu látek v roztoku) bude dosažení maximální přesnosti 
při simulaci přírodních a antropogenně ovlivněných procesů ve velkých komplexních hydrogeologických strukturách 
s možností posuzování míry rizika v dlouhých časových horizontech. Spolupráce mezi petrology, geochemiky a ma-
tematiky povede k vytváření simulačních modelů schopných přesněji, komplexněji a s větší názorností prezentovat 
dynamiku těchto složitých geologických procesů.
V návaznosti na modelování šíření chemických polutantů v horninovém a půdním prostředí se bude centrum zabývat 
i výzkumem, vývojem a zaváděním do praxe nových sanačních technologií a přípravou odborníků schopných kom-
plexně řešit úkoly a problémy s tím spojené. Výzkum se zaměří na čtyři okruhy problémů: oblast fixace a imobiliza-
ce za pomoci komplexujících látek; oblast in-situ biotechnologií jak pro sanaci, tak pro konstrukci reaktivních stěn; 
oblast oxidačně redukčních metod pro změnu formy a mobility kontaminantů;  oblast nanomateriálů pro sanaci a 
konstrukci reaktivních stěn. 
Významnou úlohou centra je také výchova mladých odborníků v doktorských studijních programech. V současné 
době se školí dva z doktorandů centra na pracovišti České geologické služby.
Výzkumná činnost centra je realizována ve čtyřech vzájemně koordinovaně propojených sekcích: sekce horninové 
prostředí, sekce speciální technologie, sekce modelování a sekce informatika.
Výzkumná činnost České geologické služby garantuje úroveň v rámci sekce horninové prostředí. V této sekci je vý-
zkum členěn do dvou okruhů: 
1. Vytvoření strukturně geologických, hydrogeologických a geochemických datových souborů na základě dat 

získávaných laboratorním a terénním geologickým výzkumem a hydraulickými zkouškami pro modelování 
procesů souvisejících s kontaminací horninového prostředí a podzemních vod a vývoj a ověřování funkce těchto 
modelů při řešení praktických problémů s ochranou horninového prostředí, půd, humolitů a podzemních vod. 

2. Geochemický výzkum petrologických a geo-ekologických procesů, které determinují stav zemské kůry a její 
nejsvrchnější zóny, která je začleněná do ekologických systémů. Zde se uskutečňuje modelový výzkum migra-
ce těžkých kovů a izotopů svrchními zónami zemské kůry, tj. regolitem, půdami a rašelinami, a výzkum dyna-
miky procesů zvětrávání a eroze a termodynamické modelování metamorfního procesu zahrnující kvantifikaci 
tohoto procesu a jeho napojení na současnou termodynamickou databázi chemických potenciálů.

Výzkumné cíle Centra jsou soustředěny jednak do komplexních projektů, na kterých spolupracují všechny sekce a 
dále jsou řešeny dílčí úkoly jednotlivých sekcí s vyznačením návazností na úkoly ostatních sekcí. Komplexní projekty 
zahrnují:
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2.
3.
4. 

1.Výzkum nových sanačních technologií a jejich ověřování na konkrétních lokalitách (zatím výzkum probíhá 
v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Kuřivody a v okolí Spolchemie Ústí nad Labem, kde pracuje a.s. 
Aquatest). Českou geologickou službou jsou připravovány práce na dalších lokalitách, kde se nacházejí velké 
skládky a významná odkaliště.
Výzkum uplatnění nových technologií v prostoru Strážského bloku a ověřování jejich efektivity a účinnosti.
Výzkum metodiky výběru lokalit pro hlubinná úložiště nebezpečných odpadů.
Výchova odborníků schopných komplexně řešit problémy environmentálních technologií a zavádět je do 
praxe, v souvislosti s akreditovanými doktorskými programy.

Česká geologická služba dává k dispozici tomuto výzkumnému centru moderní, mezinárodně akreditované laboratoře 
v Praze a v Brně, kvalifikované personální obsazení, dlouholeté odborné zkušenosti a moderní přístrojové vybavení 
umožňující provádět arbitrážní analýzy a gesce v širokém spektru geologických věd i věd o životním prostředí. Instru-
mentální analytické metody zahrnují spektrální metody ICP - OES, AAS, RFA a SPA, chromatografické metody HPLC a 
elektrochemické analýzy ISE. Moderní přístroje pro chemickou analýzu plynů a organické látky umožňují analytické po-
stupy pro zjišťování PAU, PCB, OCP, NEL, AOX a EOX v různém horninovém prostředí. Dva hmotové spektrometry měří 
poměry stabilních izotopů lehkých prvků (H, O, C, N a S) v minerálech, vodách a plynech a také umožňují měření 
geochronologicky využívaných izotopů Sr, Nd a Sm. Důležitou součástí přesných analytických výsledků je i moderní 
a kvalitní příprava materiálů pro analýzy a měření. Česká geologická služba rovněž dlouhodobě modernizuje své 
laboratoře. Prioritou pro nejbližší budoucnost je zakoupení nákladného přístroje MC-ICP-MS, který umožní velmi cit-
livou analýzu velkého počtu vzorků a zároveň měření široké škály izotopického složení řady prvků, u kterých to dosud 
nebylo možné.                                                                                                                                                                                        T. Pačes

Zpráva o konání 3. semináře Geologické společnosti J. E. Hibsche 
Zasedání se konalo 23. 5. 2005 v Muzeu města Ústí nad Labem. Po zahájení zasedání ředitelem muzea Mgr. T. Wiesne-
rem byl program řízen výkonným předsedou společnosti Doc. RNDr. J. Ulrychem, DrSc.
Byly předneseny následující příspěvky (15 + 5 min diskuse):
Adamovič Jiří, Malý Karel, Zachariáš Jiří: Projevy silicifikace v blízkosti freatomagmatických struktur, Česká republika. 
Blažková Miroslava: Informace o výuce geologie na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem.
Cajz Vladimír: Výsledky nového strukturního výzkumu v oblasti roztockého vulkanického centra.
Příspěvek ke genezi skalických křemenců a souvislostí s existencí nově identifikovaného bazaltického ignimbritu.
Dvořák Zdeněk: Informace o nových nálezech minerálů a zkamenělin v oblasti Českého středohoří.
Chvátal Petr: Informace o státní ochraně geologických lokalit v Ústeckém kraji mimo CHKO.
Fediuk Ferry: Krystalochemie titanem bohatých granátů z terciérních vulkanitů Českého masivu.
Novák Jiří Karel: Žilné vulkanity z roztockého vulkanického centra a demonstrace indikativní tinguaitové struktury.
Geochemie zvětralinového profilu na fonolitu Mariánské skály v Ústí nad Labem.
Krutský Norbert: Novinky ze studia díla prof. J. E. Hibsche a jejich prezentace na veřejnosti.
Vývoj expozice v muzeu J. E. Hibsche v Homoli.
Radoň Miroslav: Nové nálezy minerálů a hornin v oblasti Českého středohoří.
Ulrych Jaromír: Spodnokorové xenolity v nefelinitech loučensko-oberwiesenthalského vulkanického centra.
Na závěr byly diskutovány organizační záležitosti Geologické společnosti J. E. Hibsche.                                                  J. Ulrych

Přednáškový cyklus České geologické společnosti bude pokračovat i na podzim 
V polovině listopadu (předběžně je počítáno s datem 16.11. v 15.00) proběhne na půdě České geologické služby 
v Praze na Klárově série přednášek a diskusní odpoledne věnované problematice vztahů mezi dvěma hlavními, do 
značné míry antagonistickými proudy v současné evoluční biologii a paleontologii – kladistiky a tzv. syntetické teorie 
evoluce. Hlavními protagonisty by měli být a účast předběžně přislíbili prof. P. Štys z Přírodovědecké fakulty Univer-
zity Karlovy a Dr. V. Houša z Geologického ústavu akademie věd ČR. V rámci odpoledne však předběžně přislíbila své 
příspěvky či zájem o účast v diskusi projevila již nyní řada dalších kolegů. Všichni zájemci jsou srdečně zváni! P. Budil

Podzimní exkurze č. 16, do Prahy Troje, věnovaná památce profesora Celdy Kloučka (1855–1935), se bude konat v 
sobotu 1. října 2005. Povedou ji dr. Röhlich a prof. F. Fediuk. Navštívíme celkem 5 odkryvů, jednak v ordoviku (sedi-
menty i vulkanity), jednak v proterozoiku (břidlice, droby, buližník). Poslední lokalita je na území pražské zoologické 
zahrady, kde je velmi názorně odkryto úhlově diskordantní uložení ordoviku na proterozoiku, zajímavá tektonika a 
miniaturní ložisko hematitu. Celá trasa obnáší zhruba 5 km, takže zájemcům zbude dost času i na prohlídku ZOO. 
Konec geologického programu bude kolem 13. hodiny, možnosti občerstvení jsou v ZOO.
Sraz bude v 9. 00 hodin na zastávce autobusu č. 112 Pelc-Tyrolka, tj. na druhé zastávce od začátku linky, který je u sta-
nice metra C Nádraží Holešovice. Protože na lince 112 ve směru do ZOO lze očekávat nával, bude výhodnější příjezd 
z opačného směru, a to od tramvajové stanice Trojská (linky č. 14 a 17), kde má autobu č. 112 zastávku. Intervaly auto-
busů jsou 8–10 minut. (Také lze dojít na místo srazu pěšky od tramvajové stanice Trojská, asi 700 metrů Povltavskou 
ulicí východním směrem.)                                                                                                                                                              P. Röhlich
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Předběžná pozvánka na jarní exkurzi č. 17, věnovanou památce Karla Tučka, povedou Ivan Turnovec a Zdeněk 
Táborský. V plánu je navštívit zajímavé výskyty severočeských vulkanitů v širším okolí Turnova. Jde o paleovulkanity 
– melafyry – na Frýdštejně (s acháty a jaspisy) a naučnou stezku na vrchu Kozákov, dále neovulkanity – lom Smrčí 
s výskyty olivínů, a vypreparovaný dvojsopouch Trosky se zříceninou stejnojmenného hradu. Navštívit bychom moh-
li, podaří-li se to dohodnout, i nějakou brusičskou dílnu nebo alternativně projít Riegrovou stezkou u Semil a sledovat 
defilé železnobrodského krystalinika. Trasa bude upřesněna a podrobněji popsána v příštím čísle Zpravodaje. Připo-
mínky, dotazy, náměty posílejte na itu@quick.cz a taborsky@cgu.cz.                                           I. Turnovec a Z. Táborský

Program Přírodovědného klubu Barrande na září až prosinec 2005
Výstavy: zahájení výstav vždy v 18 h
Září: Zahájení výstavy z děl akad. malířky Marie Zábranské
úterý 4. 10. Společná výstava členů umělecké besedy klubu Barrande a obrazy Jitky Mikšové
pátek 4. 11. Zahájení výstavy Exlibris s geologickými a montanistickými náměty ze sbírky H.R. PhDr. Tillfrieda Czernaj-
seka (Geologische Bundesanstalt, Wien)
Besedy: začátek v 17. 30 h (není-li uvedeno jinak)
Září 2005:
čtvrtek 8. 9. Třetí výročí klubu Barrande: A co dál? (uvede Dr. Vladimír Sattran)
středa 14. 9. Setkání přátel ušlechtilého kamene (Dr. D. Březinová, Dr. B. Schulmannová, Ing. V. Rybařík ad.) 
Říjen 2005:
čtvrtek 6. 10. Postřehy z Austrálie s ukázkami domorodé hudby a nástrojů – vzpomínání diplomata a geologa 
Dr. M. Domase
čtvrtek 13. 10. O geologii Žižkova (Dr. Pavel Röhlich ad.)
čtvrtek 20. 10. Evropská ústava – „více pro než proti?“ Beseda s českými diplomaty a geology
čtvrtek 27. 10. Doc. Dr. M. Kužvart: Beseda o nerudních surovinách
Listopad 2005:
středa 16. 11. Doc. Dr. Bohdan Kříbek: O posledním uranovém ložisku Rožná – autogramiáda knihy vydané ČGS
úterý 15. 11. Poezie pod vlivem testosteronu (Dr. Josef Procházka, Dr. Tomáš Pačes a Ing. M. Ďuriš)
čtvrtek 24. 11. Dr. Zdeněk Vejnar: Písně geologické a zálesácké
Prosinec 2005:
čtvrtek 1. 12. Beseda o mongolských geologických expedicích (J. Holák, Ing. J. Aichler, Dr. Marcela Bukovanská, 
Dr. Josef Klomínský, prof. Dr. Zdeněk Pouba, Dr. Jaroslav Václ, Dr. Z. Marešová, K. Maas ad.)
čtvrtek 8. 12. Vzpomínky na prof. O. Matouška
Dále připravujeme:
RNDr. Václav Cílek, ředitel Geologického ústavu AV ČR: O krajinách vnitřních a vnějších
Senátor RNDr. Jaromír Štětina: Poznatky geologa ze Senátu
Termíny těchto předběžně slíbených besed budou oznámeny na webových stránkách a pozvánkami
Loučení a vzpomínání na rok 2005 s přáteli klubu Barrande – pondělí 19. prosince 2005 od 14 h do 22 h 

V. Sattran

Národní muzeum, Přírodovědecké muzeum, Mineralogicko-petrologické oddělení a Společnost národního 
muzea – mineralogická sekce pořádá: Podzimní cyklus přednášek z geologických věd

– Doc. RNDr. Pavel Kašpar, CSc.: České stříbro po Bílé hoře
– Prof. RNDr. Jan Petránek, DrSc.: Vznik achátů – problémy přetrvávají. Doplněno i ukázkami tureckých 
    dendritických opálů
– RNDr. Jiří Litochleb, Mgr. Jiří Sejkora, PhD.: Těžba, průzkum a výzkum zlata v okolí Zlátenky u Pacova 
– RNDr. Milan Fišera, CSc.: Minerály alpské parageneze ve sbírkách mineralogicko-petrologického oddělení 
    Národního muzea

Přednášky se budou konat vždy v pondělí od 17 hodin v přednáškovém sále Národního muzea a budou doprová-
zeny výstavkami, diapozitivy a nabídkou odborné literatury. Nedělní určovací besedy se konají 4. 9., 2. 10., 6. 11. a 
4. 12. 2005 od 10 hodin v přednáškovém sále muzea. Kontakt tel.: 224 497 264. P. Burdová
Výstava: Obrazy v kamenech představuje soubor barevných mikrofotografií hornin a minerálů geologů Národního 
muzea (RNDr. Milana Fišery, CSc., RNDr. Jiřího Sejkory, PhD., RNDr. B. Šreinové) a Univerzity Karlovy (RNDr. H. Klápové, 
CSc.) společně s uměleckou fotografií Mgr. Jasoně Šilhana (kameraman). Výstava se koná 16. 6. 2005–31. 10. 2005 ve 
výstavní síni Hornického muzea Krásno.                                                                                                                                     M. Fišera

12. 9.
17. 10

21. 11.
19. 12.
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Mineralogické burzy
13.–14. 8. 2005 Pezinok – XI. „Pezinský permoník“ 
– Malokarpatská výstava a burza minerálov, fosílií a 
drahých kameňov, S 9–19h, N 9–17h. Kultúrne centrum 
Pezinok, Holubýho 42, Pezinok, INFO: J. Vitáloš, 
Šenkvická 9, 902 01 Pezinok, T 00421 905 460 870, 
e-mail: permonik@stones.sk www.permonik.stones.sk 

2.–3. 9. 2005 Turnov – Oborová výstava šperků, 
klenotů, drahých kamenů a minerálů INTREGEM, 
Výstavní sály Muzea Českého ráje, Skálova 71, 511 01 
Turnov, 9–18 hod., INFO: Markéta Vitulová, T 00420 481 
322 106, Fax 481 325 277, mobil 737 133 127, e-mail: 
vitulova@muzeum-turnov.cz 

9. –10. 9. 2005 Banská Štiavnica – Tradičné stretnutie 
zberateľov minerálov, fosílií, a drahých kameňov 
– Štiavnický Salamander, Stredná priemyselná škola 
S. Stankovianskeho, Akademická 13, Banská Štiavnica, 
Pia 9. 9. 14:00–19:00, So 10. 9. 9:00–17:00 Info: Mgr. D. 
Kúšik, Veternicová 24, 841 05, Bratislava, tel. 00421 905 
639954, e-mail: mineral_sk@szm.sk 
web: http://permonik.host.sk/

17. 9. 2005 Příbram – 36. Mezinárodní setkání 
přátel nerostů, kamenů, šperků a fosilií, Dům kultury, 
Příbram VII, 7.00–14.00 hodin. INFO: Z. Marciníková, 
P.O.Box 41, 261 92 Příbram 2, tel.: 318 621 461, e-mail: 
marcinikova@diamo.cz

16. –18. 9. 2005 Praha – 8. mezinárodní veletrh Sběratel 
(minerály, filatelie, numismatika, telefonní karty a ostatní 
sběratelství), Výstaviště Praha 7– Holešovice, 
Pá a So 10–18 h, Ne 10–16 h, INFO: PhDr. J. Jirásek, Ing. P. 
Kopáček, Progres Partners Advertising, 
s. r. o., Opletalova 55, 110 00 Praha 1, T 00420 224 218 
403, 224 236 506, F 224 218 312, 224 235 033, email: 
sberatel@ppa.cz, info@ppa.cz, www.sberatel.info

24. 9. 2005 Olomouc – Výstavní a prodejní burza 
minerálů, šperků, drahých kamenů a zkamenělin; 
místo bude upřesněno zájemcům, kteří nás budou 
kontaktovat. INFO: Dr. Rostislav Morávek, Vlastivědné 
muzeum, nám. Republiky č. 5, 771 03 Olomouc, 
T 00420 585 515 164, e-mail: moravek@vmo.cz 

1. 10. 2005 Banská Bystrica – Výstava a burza 
minerálov. Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9, Banská 
Bystrica. So 9–15 h, INFO: V. Ševčíková, Krivánska 16, 
974 01 Banská Bystrica, T 00421 907 829 680, D. Očenáš, 
Rázusa 5, 974 01 Banská Bystrica,T: 00421 905 924 570, 
e-mail: hvezdar@isternet.sk 

8. 10. 2005 Plzeň – MINERÁL INWEST – 9. Setkání - 
prodejní výstava minerálů, šperků, kaktusů, sukulentů a 
bonsají, Dům kultury INWEST, 10–17 h, INFO: D. Kosiková 
nebo J. Jandová, INWEST-K, a. s., Dům kultury, Americká 
49, 301 50 Plzeň, T 00420 378 779 324, 378 779 166, 
378 779 224, e-mail: kosikova@dk-inwest.cz

15. 10. 2005 Jablonec nad Nisou – 22. výměnná a 
prodejní výstava minerálů, drahých kamenů, fosilií, 
šperků a léčivých kamenů, 7.30–14.00 h, v budově 
gymnázia U Balvanu 16, INFO: H. Nemetschke, Revoluční 
26, 466 01 Jablonec n/N, T – 00420 483 317 409

15.10. 2005 Nové Město na Moravě – II. burza 
minerálů, fosilií a šperků – Kulturní dům, INFO: 
V. Soldánová a L. Neumanová, T 00420 566 618 961, 
e-mail: ludmila.neumanova@nmnm.cz

14.–15. 10. 2005 Bratislava – Bratislavské 
mineralogické dni. 10. medzinárodná predajná výstava 
minerálov, fosílií a šperkov z drahých kameňov. Cultus 
– Dom kultúry Ružinov, Ružinovská 28, Bratislava. 
Po–So 9–18 h, INFO: Dr. P. Uher, Kat. ložiskovej geológie, 
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, 
Mlynská dolina G, 842 15 Bratislava, T 00421 905 484 251, 
F 00421 2 602 96 282, e-mail: puher@fns.uniba.sk

22. 10. 2005 Bratislava – Medzinárodné stretnutie 
zberateľov minerálov, 8–15 h. Kultúrné stredisko, 
Vajnorská 21, Bratislava, INFO: J. Vitáloš, Šenkvická 
9, Sk 902 01 Pezinok, T 00421 905 460 870, e-mail: 
permonik@stones.sk, www.permonik.stones.sk

5. 11. 2005 Hradec Králové – II. podzimní mezinárodní 
prodejní výstava minerálů, fosilií, drahých kamenů, 
šperků a jiných přírodnin, 8.30–17 h, kulturní středisko 
MÉDIUM, J. Masaryka 605, INFO: I. Součková, Nová 209, 
530 09 Pardubice, T 00420 466 648 623, 606 168 566, 
e-mail: iva.buresova@wo.cz

5.–7. 5. 2006 Tišnov – XXXI. mezinárodní expozice 
minerálů, Sokolovna+gymnázium+zákl. škola, 
Pá 12–19 h, So 8,30–19h, Ne 8,30-16h, INFO: A. Sučko, 
Hornická 1526, 666 03 Tišnov, T 549 415 332, 
T/Fax 549 413 175, e-mail: sokoltisnov.min@wo.cz 
– andrej.sucko@wo.cz – www.mineral-tisnov.wz.cz 
– www.tisnov-mesto.cz

10.12. 11. 2006 Tišnov – XXXI. podzimní mezinárodní 
expozice minerálů, Sokolovna+gymnázium+zákl. škola, 
Pá 12–19 h, So 8.30–19 h, Ne 8.30–16 h, INFO: A. Sučko, 
Hornická 1526, 666 03 Tišnov, T 549 415 332, 
T/Fax 549 413 175, e-mail: sokoltisnov.min@wo.cz 
– andrej.sucko@wo.cz – www.mineral-tisnov.wz.cz 
– www.tisnov-mesto.cz 

A. Sučko
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S p o l e č e n s k á  r u b r i k a  a  v ý r o č í

Omlouváme se za případné chyby a nedostatky, ale veškeré tituly a data narození jsou uvedeny tak, jak byly do sekre-
tariátu společnosti nahlášeny. Změny prosíme hlaste průběžně.
Prosíme všechny členy, jejichž jubileum se blíží a kteří si nepřejí být mezi jubilanty uvedeni, aby tuto skutečnost ozná-
mili včas na sekretariátu společnosti a předešli tak nežádoucím mrzutostem.                                                           B. Čížková

Následujícím členům se omlouváme, že jim nemůžeme k životním jubileím blahopřát, protože v sekretariátu 
Společnosti nemáme jejich data narození: RNDr. Pavel Brýda, Ing. Marie Čermáková, Ing. Jaroslav Sterzel, Mgr. Josef 
Chot, RNDr. Jan Hamáček, RNDr. František Hrouda, František Kabát, RNDr. Jiří Kessl, Ivan Landa, prof. Gordon Medaris, 
RNDr. Jan Němec, RNDr. Jiří Šíma, RNDr. Marie Starobová a Ing. David Koloušek.                                                   Z. Táborský

Profesor RNDr. Lubor Žák, CSc. – kulaté jubileum 80 let. Prof. RNDr. Lubor Žák, CSc., se dožívá v plné pracovní 
aktivitě a svěžesti již neuvěřitelných 80 let! Narodil se 29. července 1925 v Praze. Základní vzdělání na obecné škole 
získal v Břeclavi, studoval na reálném gymnáziu v Pardubicích, které ukončil maturitou 17. 5. 1944. Po gymnáziu se 
stává v letech 1945–1952 posluchačem tehdejší geologicko-geografické fakulty a studuje obor přírodopis a chemie. 
Jeho životní dráhu ovlivnila osobnost prof. Františka Slavíka a orientuje se na geologické disciplíny, zejména na studi-
um mineralogie. Z dalších významných osobnosti na něj zapůsobili prof. dr. Jaromír Koutek a prof. dr. Jiří Novák. Jeho 
spolužáky byli doc. dr. Karel Paděra, CSc., a prof. dr. Jan Kutina, DrSc., Z této doby pochází také půvabné a vzájemné 
přátelské oslovování těchto kolegů – „zbrojnoši“. Již při studiu působil od 1. 12. 1945 do 1. 4. 1950 jako výpomocný 
asistent a od 1. 4. 1950 do 1. 4. 1955 jako odborný asistent. V červenci 1955 je jmenován docentem a později ustanoven 
docentem pro obor mineralogie a v devadesátých letech byl jmenován profesorem.
Profesor Žák je vždy příjemný a ochotný dát moudrou radu svým mladším kolegům nebo klást zasvěcené a zvídavé 
otázky na mineralogicko-ložiskovém semináři či při obhajobách rigorózních, diplomových a doktorských prací. Vždy 
je milé setkat se s ním na chodbách nebo v pracovně na Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů Příro-
dovědecké fakulty UK v Praze. Rád se zápalem hovoří o svém zamilovaném a celoživotním tématu – chvaleticko-lito-
šickém rudním revíru, kterým se zabývá dodnes. Danému tématu se věnuje již od začátku svých vědecko-pedagogic-
kých aktivit. O tom svědčí rigorózní práce z roku 1949 „Geochemie manganu chvaleticko-litošického revíru rudního 
ložiska v Železných horách“, jeho habilitační práce z roku 1955 a jeho kandidátská práce „Mineralogický a genetický 
výzkum chvaleticko-litošického ložiska v Železných horách“. Oblast chvaleticko-litošická nebyla však jediná, které 
prof. Žák věnuje pozornost. Jeho vědecký zájem také patřil severozápadním Čechám. Byla to zejména mineralizace 
v Krupce, kterou intenzivně studoval a zpracovával po dlouhá léta. V roce 1956 z této lokality popsal nový minerální 
druh, který nazval na počest profesora Radima Kettnera – kettnerit, mající chemické složení CaBi(CO3)OH a který 

60 let
12. 9. RNDr. Josef Adámek  
28. 9. RNDr. Čenda Holubová
21. 10. RNDr. Bohumil Houska
8. 11. RNDr. Ladislav Bíža
65 let
4. 8. RNDr. Luboš Rejl 
26. 9. RNDr. Ing. Josef Dudek, CSc. 
30. 9. RNDr. Zdeněk Pospíšil
14. 11. Mgr. Vladimír Lysenko
27. 1. Ing. Marta Pudilová   
70 let
29. 8. Ing. Petr Koudelka, CSc. 
31. 8. RNDr. Pavla Valterová, CSc. 
7. 9. RNDr. Ivan Gnojek, CSc.
17. 12. Jaroslav Žák
20. 12. RNDr. Eliška Čechová
20. 12. RNDr. Milada Horáková
29. 12. RNDr. Anna Pfeiferová
29. 1. RNDr. Jiří Skopec, CSc.

75 let
5. 8. RNDr. Karel Melka, CSc.
19. 8. RNDr. Vladimír Šibrava, DrSc. 
27. 8. RNDr. Margarita Kolářová, CSc.
9. 10. RNDr. Ing.Vladimír Sattran, CSc.
20. 11. RNDr. Jiří Čech
13. 1. RNDr. Bohuš Zítek
80 let
29. 8. RNDr. Vlasta Zukalová
10.12. Doc. Ing. Josef Neužil 
31. 1. Josef Heger
81 let
14. 8. Ing. Emil Piňos   
28. 10. Ing. Vlastimil Myslil, CSc. 
5. 12. RNDr. Miroslav Zeman, CSc. 
7. 12. Doc. RNDr. Pavel Povondra, 
DrSc.

82 let
27. 8. RNDr. Zdeněk Vejnar, DrSc.
83 let
7. 8. Prof. RNDr. Jan Petránek, DrSc.  
24. 1. Ing. Jaromír Pelz
86 let
14. 8. Ing. Eva Novotná
91 let
1. 12. RNDr. Zdeněk Roth, DrSc.
21. 10. RNDr. Bohumil Houska

Životní jubilea členů České geologické společnosti od 1. 8. 2005 do 31. 1. 2006
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patří do skupiny fosgenitu – bismutitu a v roce 1974 nový minerální druh ze skupiny bismutinit-aikinitové, krupkait 
o chemickém složení CuPbBi3S6 (Žák, Syneček a Hybler 1974). Další nový minerální druh popsal prof. Žák v roce 
1985 společně s Mummem jako paděrait. Má složení AgPb2Cu5Bi11S22 a je ze skupiny kuprobismutinitu-hodrušitu. 
K významným objevům prof. Žáka patří také zjištění přítomnosti melanoflogitu z chvaletického ložiska, jako vzácné 
součásti žilek alpského typu.
Neméně pestrá je jeho pedagogická činnost, kde se zaměřil, kromě morfologické krystalografie, na fyzikálně-che-
mické metody studia minerálů; v minulosti na spektrální analýzu a některé další laboratorní metody, např. chemické 
složení karbonátů klasickou chemickou analýzou a výpočet empirického vzorce. Také zavedl poprvé na geologicko-
-geografické fakultě polarografické studium nerostných materiálů. Vychoval řadu diplomandů a doktorandů. V roce 
1982 byla jeho práce oceněna stříbrným odznakem Přírodovědecké fakulty UK.
Profesoru Žákovi lze popřát pevné zdraví a mnoho dalších úspěchů při jeho aktivní činnosti v mineralogii.    P. Kašpar

V roce 2005 vzpomínáme následující výročí
200 let od narození Jana Grimma
150 let od narození Friedricha Beckeho, Celdy Kloučka a Antona Rzehaka 
100 let od narození Vojtěcha Ambrože, Jana Kořana, Františka Němce, Radima Nováčka, Františka Pauka, Vladimíra 
Plase a Karla Urbana
450 let od smrti Georgiuse Agricoly (Bauera)
150 let od smrti Jana Křtitele Antonína Karla Cžjžeka
100 let od smrti Josefa Meliona
50 let od smrti Antonína Culka, Jiřího Čermáka a Václava Veselého
Vybráno z Naučného geologického slovníku, rok vydání 1961, dodatek „Biografie pracovníků geologických věd“.
Omlouvám se, že mi tento příspěvek vlastním nedopatřením „vypadl“ z Informátora číslo 1/2005.                 Z. Táborský

Před 180 lety se narodil Jan Krejčí, otec české geologie. V sobotní příloze MF DNES 26. února 2005 jsem se 
v článku věnovaném geologem Janem T. Kozákem vzpomínce na Jana Krejčího (28. 2. 1825 až 1. 8. 1887) dočetl něko-
lik drobností, které mne trochu zarmoutily. Nevím, proč autor geolog ve vzpomínce uvádí, že Jan Krejčí v roce 1847 
odmítal stratigrafické členění vrstev a jejich význam nebo že ve své Geologii z roku 1860 údajně označoval žulu za 
sedimentární horninu. Pokládám toto tvrzení za zbytečné.
Vývoj názorů Jana Krejčího na oba tyto problémy dokumentuje jeho další práce. Dovolím si upozornit na vykreslené 
profily a ocitovat z Krejčího knihy Geologie čili nauka o útvarech zemských se zvláštním ohledem na krajiny Českoslo-
venské alespoň dva krátké odstavce ke stratigrafii vrstev a ke vzniku žul:
1) „Vrstevní sloh anglického Siluru jest mnohonásobnými převraty velmi porušen a ustanovení sledu vrstev a stotožňování 

jejich v rozličných osamotnělých skupeninách bylo spojeno s velkými obtížemi. Ráz vrstev odchyluje se jak v ohledu pe-
trografickém tak i palaentologickém značně od rázu českého, avšak celkem dají se v něm tytéž hlavní oddíly s Faunou 
primordiální, druhou a třetí rozeznati, jako v Čechách“

2) „Císařský Les jest široký, četnými údolími a roklemi vybrázděný lesnatý hřbet, rozhodně horského rázu. … Panujícím ka-
menem jest žula, která způsobem svého uložení se jeví vesměs co hmota vyvřelá, neboť všude pozorovati rozmetané kry 
a ostrovy ruly a svoru, žulou obejmuté neb prostoupené.“

Osobně se domnívám, na základě studia jeho knihy, že Jana Krejčího můžeme označit za geologa, který díky svým 
pečlivým terénním pozorováním byl prvním, kdo pro žuly kromě magmatického vzniku předpokládal i vznik meta-
morfní, tedy granitizaci. Tolik tedy na upřesnění trochu trpkého chválení otce české geologie.                         I. Turnovec

Opustili nás
† Dne 19. 10. 2004, ve věku 71 let, byla náhle ukončena životní pouť našeho přítele a kolegy, RNDr. Zdenka Pištory. 
Narodil se dne 19. 9. 1933 v Praze, kde také v roce 1956 ukončil vysokoškolské studium na katedře užité geofyziky Ge-
ologicko-geografické fakulty Univerzity Karlovy. Po tříleté praxi v Geologickém průzkumu Jáchymovských dolů v Ma-
riánských Lázních, kde působil jako vedoucí geofyzikálního oddělení, odešel v roce 1959 do tehdy mladého podniku 
Vodní zdroje Praha, kde se v souladu s hlavním zaměřením podniku – hydrogeologický průzkum a zásobování vodou 
– intenzivně věnoval hydrogeologické problematice, která ho v poměrně krátké době zcela pohltila. Patřil ke gene-
rační skupině geologů, kteří ve Vodních zdrojích Praha vybudovali hydrogeologické pracoviště s vysokou odbornou 
úrovní. Již brzo po nástupu, po osvědčení se v rámci běžných prací při řešení komunálních problémů se zásobováním 
vodou, mu byly svěřovány složité a rozsáhlé úkoly spojené se zajišťováním zdrojů vody pro obce i větší aglomerace,
s působností na území celé tehdejší Československé republiky. Poznatky i z drobných hydrogeologických úkolů 
dovedl využít i v úrovni obecné hydrogeologie, což přispělo k erudovanému řešení úkolů z regionální hydrogeologie, 
které se postupně staly prakticky celou náplní jeho řešitelské činnosti. Nejen že se v několika letech vypracoval do 
významné odborné úrovně, ale působil také v řadě funkcí v odborné platformě jak Vodních zdrojů, tak i mimopodnikové. 
V průběhu sedmdesátých let byla ve Vodních zdrojích vytvořena skupina specialistů, mezi kterými zastával význam-
né místo. Poté, mimo svou vlastní řešitelskou práci, dohlížel na kvalitu projektů a závěrečných zpráv, týkajících se 
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významnějších úkolů podniku. Od druhé poloviny sedmdesátých let se stal předsedou komise pro projekty a závěreč-
né zprávy (jejím úkolem byly interní oponentní řízení), kterou vedl až do rozpadu Vodních zdrojů v roce 1991. Význam-
ně se podílel na založení hydrogeologických pracovišť na nově ustavovaných pobočkách Vodních zdrojů zejména 
v Bratislavě a Prešově, kde svým metodickým řízením a zvláště odbornou radou se významně podílel na zvyšování 
profesní úrovně zdejších hydrogeologů. Do jeho mimopracovní náplně spadá funkce experta Komise pro klasifikaci 
zásob ložisek nerostných surovin a dlouholetá působnost v redakční radě Hydrogeologické ročenky. Byl zakládajícím 
členem odborné skupiny hydrogeologie Společnosti pro mineralogii a geologii. RNDr. Zdenek Pištora patřil v hydro-
geologické obci k výjimečným odborníkům s hlubokými i praktickými znalostmi, které oceňovali i ti, kteří nepatřili k 
jeho přátelům. Jeho náhlým odchodem česká hydrogeologie ztrácí, i když jeho celoživotním činěním získala, a to ne-
jen na vážnosti a významu, ale i řadou nových dobrých odborníků.                                                                               V. Kněžek
 
† Dne 31. 10. 2004 se ve věku 84 let naplnil život doc. RNDr. Vladimíru Kuděláskovi, CSc. Narodil se 10. 7. 1920 
v Ostravě a po studiích brněnské přírodovědecké fakulty, kde následně působil na katedře geologie, se v roce 1956 
vrátil zpět do Ostravy. Na hornicko-geologické fakultě dnešní VŠB-Technické univerzity Ostrava spolu s prof. Koktou ote-
vřel obor Geochemie. Působil jako docent a jako vědecko-výzkumný pracovník v oborech mineralogie a geochemie. Byl 
autorem více než 120 odborných publikací, byl řešitelem řady vědecko-výzkumných úkolů atd., působil v zahraničí na
Kubě a v Mexiku. Docent Kudělásek měl obrovský dar – učinit ze všedního dne nevšední prostředí vzájemné důvěry, 
úcty a lásky jednoho k druhému a stejně tak i obdivu ke kulturním statkům a hodnotám, které sám pomáhal svými 
uměleckými sklony rozvíjet.                                                                                                                                                          A. Grmela
 
† Dne 23. 1. 2005 zemřela ve Zlatých Horách ve věku 67 let paní p.g. Věra Tišnovská, rozená Křemenková, naše dlou-
holetá kolegyně a přítelkyně. Narodila se dne 10.11.1937 ve Zlíně. Vysokoškolské studium na Přírodovědecké fakultě 
Univerzity Karlovy v oboru hydrogeologie a inženýrská geologie ukončila v roce 1960. V tomtéž roce nastoupila jako 
hydrogeolog do Geologického průzkumu, n.p. Brno, závodu Rýmařov, který v rámci různých reorganizací a transfor-
mací přešel na současnou firmu, UNIGEO a.s. Dlouholetou praxi v oboru, 44 let, vykonávala u jedné firmy převážně na 
pracovišti ve Zlatých Horách. V trvalém zaměstnaneckém poměru zůstala až do své smrti. Hlavním oborem, kterým 
se v praxi Věra Tišnovská zabývala, byla ložisková a důlní hydrogeologie rudních ložisek celé Moravy. Podílela se na 
vypracování metodiky hydrogeochemické prospekce rudních ložisek. Zkušenosti z tohoto oboru předávala v období 
1969–1988 jako lektorka na kurzech geochemické prospekce, které pořádal Český geologický ústav pro zahraniční 
účastníky v rámci UNESCO. Dále se podílela na zpracování hydrogeologické mapy 1 : 200 000 (list 15 Ostrava) a na vy-
světlivkách podrobnějších geologických map v okolí Zlatých Hor. Po útlumu ložiskového průzkumu se více zaměřova-
la na vyhledávání zdrojů podzemní vody a na návrhy pásem hygienické ochrany zdrojů pitné vody, na řešení ochrany 
podzemních vod ve vztahu k hornické činnosti a k různým zdrojům kontaminace, na budování a provozování monito-
rovacích systémů, na zpracování návrhů sanace a rekultivace povrchových dolů a lomů, skládek odpadů. Zpracovala 
několik hydrogeologických průzkumů pro vybudování skládek odpadů a průzkumů v rámci starých ekologických 
zátěží. V roce 1993 získala osvědčení odborné způsobilosti pro zpracování dokumentace a posudků k hodnocení vlivů 
stavby, činnosti nebo technologie na životní prostředí (E.I.A.). Zpracovala několik desítek dokumentací a posudků 
pro otvírku a těžbu ložisek nebo pro sanaci a rekultivaci území po dobývání ložisek nerostných surovin, pro budo-
vání a sanaci skládek nebezpečných odpadů, pro dopravní trasy, jímání a plnění minerálních vod, pro průmyslové a 
zemědělské stavby. Velmi ochotně předávala zkušenosti z bohaté praxe mladším kolegům a byla uznávaným konzul-
tantem hydrogeologické problematiky a problematiky ochrany životního prostředí pro pracovníky státní správy a 
samosprávy v širokém okolí svého bydliště. Věra Tišnovská patřila k odborníkům s velkými praktickými zkušenostmi, 
jež uměla využít ve své práci a dokázala je nezištně předávat všem, kteří o ně projevili zájem. Jejím odchodem ztrácí 
česká hydrogeologie vynikajícího odborníka a organizátora a její kolegové čestnou a upřímnou osobnost. 

J. Galgánek a P. Pišl

† RNDr. Miloš Rakús, CSc., 8. 11. 1934–23. 5. 2005. Zvesť o ukončení životnej púte na tomto svete RNDr. Miloša Rakú-
sa, CSc. – nášho kolegu, priateľa, vedeckého pracovníka a človeka, ktorý celým srdcom miloval rodné Slovensko, hory 
a svoju geológiu, nás nepríjemne zaskočila. Len nedávno oslávil svoje 70-tiny v plnom eláne a s ďalšími plánmi do 
budúcnosti. No náhla choroba zmarila všetky jeho plány.
RNDr. Miloš Rakús, CSc. sa narodil 8. 11. 1934 v Žiline. Gymnázium ukončil v roku 1953 v Martine. Vysokoškolské 
štúdium začal na Prírodovedeckej fakulte v Bratislave, po dvoch semestroch prestúpil na Karlovu Univerzitu v Prahe. 
Po ukončení štúdia v roku 1958 nastúpil na Geologický ústav Dionýza Štúra, ktorému zostal verný až do odchodu
na dôchodok a prakticky až do posledných chvíľ svojho života.
Prichodí nám pripomenúť si začiatky pôsobenia Miloša Rakúsa na Geologickom ústave Dionýza Štúra. Ako začínajúci 
promovaný geológ zúčastnil sa na zjazde ČSSMG v Košiciach, vtedy ešte ako žiak profesora R. Kettnera. Počas svojej 
geologickej kariéry bol nielen svedkom, ale i aktérom všetkého čo sa udialo v geológii Západných Karpát. Nebolo 
toho málo, v tej dobe sa presadzovali fixistické aj mobilistické syntézy o stavbe a vývoji karpatského horstva, apliku-
júc modely sformulované z poznatkov o kontinentoch a oceánoch.
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Vzdelaním paleontológ, väčšinu energie venoval paleontologickému a biostratigrafickému výskumu mezozoických 
formácií. Spomeňme aspoň niektoré z jeho vždy precíznych prác, akou bola napr. nádherná monografia o tuniských 
jurských amonitoch. Paleontológovia s vďačnosťou siahnu po tomto diele trvalej hodnoty.
Od samého začiatku profesionálnej kariéry gravitoval aj ku geologickému mapovaniu a k regionálnej geológii. Vý-
sledky jeho prvej „mapovačky“ v „sérii“ Rohatej skaly, boli takmer bezo zmien premietnuté do regionálnej mapy mier-
ky 1:50 000 – Strážovských vrchov. Steny Geologického ústavu zdobí aj Milošova ďalšia regionálna mapa Lúčanskej 
Malej Fatry.
Neodmietol ani náročný výskum histórie alpínskeho vývoja celej Západokarpatskej sústavy, ujal sa vedenia projektu 
IGCP – vývoj severného okraja Tethydy. Vďaka tomuto projektu sa geológovia oboznámili s geologickou stavbou 
alpínskej Európy od Álp až po Kaukaz v súvislostiach. Po mnohých, aj polemických debatách s poprednými európ-
skymi znalcami, podieľal sa na vydaní štvorzväzkového záverečného diela. Z okruhu tejto tématiky vyberáme jed-
no konkrétne dielo, týkajúce sa najzáhadnejšej otázky paleogeografie Karpát – o pôvode „exotického“ materiálu a 
o spôsobe zaplňovania bazénu, ktorého transformáciou vznikol klapský príkrov. Podľa tejto interpretácie nie ultra-
pieninská kordiliéra, ale kimerská sústava, ktorej stopy sú zachované na vnútornej strane Karpát, bola zdrojom exotík.
Týchto pár riadkov o odborných veciach uvádzame len preto, aby sme naznačili, že RNDr. M. Rakús, CSc. nebol len 
svedkom, ale aj tvorcom udalostí, ktoré sa v karpatskej, a nielen v karpatskej, geológii udiali. Tvorcom môže byť len 
človek činorodého ducha, a toho nesporne mal. Keď ho niečo zaujalo, nikdy neuvažoval či to má v pláne alebo nie, ale 
šiel za problémom, aby ho vyriešil. To je vlastnosť hodná vedca – bádateľa.
Milý Miloš, tvoj čas nebol vyplnený len prácou. Zažili sme s Tebou mnoho príjemných chvíľ a rozmanitých príhod pri 
geologických potulkách. Prežil si plodný a naplnený život, ktorý si venoval nielen práci, kolegom, kamarátom, ale 
samozrejme aj svojej rodine.
Lúčia sa s Tebou priatelia, kolegovia, spolupracovníci, ktorí Ti vzdávajú posledný hold a u ktorých navždy zostaneš 
v spomienkach.
Nech Ti je zem slovenská ľahká.                                                                                                                      A. Biely, J. Hók a M. Potfaj

† Docent RNDr. Ján Jetel, CSc 1935–2005. Jan – Ján Jetel byl velkou, zajímavou a částečně i rozporuplnou osobností 
české a slovenské hydrogeologie. Promoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v r. 1958 a pak pracoval 
v Ústředním ústavu geologickém až do roku 1986, kdy přijal slovenské občanství a přešel do Geologického ústavu 
Dionýza Štúra.
Jan Jetel byl nesmírně pracovitý hydrogeolog, který v Československu řešil řadu obtížných a rozsáhlých úkolů. 
Věnoval se jak klasické hydrogeologii, tak hydrochemii. Řešil hydrogeologii Sokolovské pánve v rámci stanovení 
ochranných pásem Karlových Varů, byl hydrogeologem na opěrných vrtech profilu Mělník-Ještěd, kde kromě hydro-
dynamických zkoušek prováděl rozsáhlý výzkum fosilních solanek. Přitom spolupracoval s řadou odborníků v geo-
chemii, izotopové geochemii a geofyzice. Ale jeho hlavní zásluha nebyla v tom, které úkoly řešil, ale jakým způsobem 
k řešení přistoupil. Považuji ho za zakladatele naší moderní, kvantitativní hydrogeologie, která navázala na geolo-
gicky fundamentální, ale popisnou hydrogeologii kompletních struktur, kterou u nás rozvinul Prof. Ota Hynie. Jetel 
vyšel z moderní sovětské a americké literatury kvantitativního testování hydrogeologických vlastností pomocí dyna-
mických nestacionárních zkoušek v hydrogeologických vrtech. Utřídil terminologii hydraulických vlastností hornin a 
jeho kniha „Určování hydraulických parametrů hornin hydrodynamickými zkouškami ve vrtech” (Knihovna Ústř. úst. 
geol., Praha) z roku 1982 se stala základem pro moderní hydraulické zkoušky. Zabýval se hodnocením regionálních 
hydraulických parametrů a vypracoval kvantitativní metodiku, kterou popsal opět v inovační a základní práci „Meto-
dy regionálního hodnocení hydraulických vlastností hornin ” (Metodická příručka Ústř. úst. geol., Praha, 1985). Tato 
metodika je používána dodnes. Výsledky jeho celoživotní práce byly publikovány ve více než 200 odborných článcích 
a jsou uloženy v ještě větším počtu mnoha archivních zpráv a posudků.
Jan byl velmi inteligentní a bystrý. Dokázal se naučit řadu cizích jazyků v neuvěřitelně krátké době. Byl pak schopen 
i číst a komunikovat např. v čínštině, arabštině a zejména jeho oblíbené romštině, nemluvě o světových jazycích. 
Svých lingvistických schopností využil při tvorbě českých hydrogeologických termínů tam, kde jsme neměli vhodné 
výrazy pro anglické a ruské výrazy. Z této jeho snahy se do češtiny dostal hydrogeologický výraz „zvodeň“, pro ang-
lický termín „ground water body“, který se dnes běžně v naší odborné literatuře používá. Na Slovensku byl spoluau-
torem anglicko-slovenského geologického slovníku.
Jana iritovala hloupost, myšlenková pomalost a snobství jiných lidí a dovedl jim to dát najevo. Dovedl pak i urazit. 
Na druhé straně však byl vynikající společník až bouřlivák. Samostatnou kapitolou byla jeho politická orientace. Byl 
členem a funkcionářem Komunistické strany Československa. Nikoliv však z kariérismu, ale z přesvědčení. Díval se 
velmi kriticky na období první republiky. V šedesátých a sedmdesátých letech tíhnul k maoismu a k albánskému 
komunismu. Do Ústředního ústavu geologického nastoupil v době politických čistek, kdy ústav musela opustit řada 
vynikajících odborníků z politických důvodů. V rozporu k jeho členství v Komunistické straně byl však bytostným 
liberálem, často až s anarchistickými sklony. To vše nutně vyústilo k jeho vyloučení z Komunistické strany po okupaci 
Československa armádami Varšavské smlouvy v r. 1968. Tato okolnost ho nijak nezměnila. Již nemohl být vedoucím 
a nemohl doufat v žádný kariérní poustup. Ale to bylo Janovi zcela lhostejné. Nikdy si nepostěžoval, nikdy neměnil 
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svůj světonázor, netrpěl ani špetkou sebelítosti. Byl plně ponořen do řešení hydrogeologických problémů.
Slovenské občanství přijal ze svého niterného přesvědčení a pro Slovensko se stal nejen velmi oblíbeným spoluob-
čanem, ale jednou z nejvýznačnějších vědeckých osobností. Slovensko vždy propagoval a výrazně reprezentoval. Na 
Slovensku uplatnil své nejlepší vlastnosti – přátelskost, přímost a čestnost, velké pracovní i společenské nasazení. Svůj 
vztah k rodině i k celému Slovensku upřednostňoval až do konce svého života.
Myslím, že jeho odbornost a originální chování fascinovaly řadu žen, ale zase jiné ženy ho špatně snášely. Ovšem 
pro nás, české i slovenské hydrogeology, byl vždy jednak uznávaným odborníkem, jednak výborným kolegou a 
kamarádem. Naposledy jsem se s ním setkal loni na hydrogeologické konferenci na Slovensku, kdy se opět po 
dlouhém dni přednášek vydržel v neuvěřitelném tempu bavit celou noc až do rána. Slyšel jsem, že takový byl i 
na nedávném kongresu Slovenskej geologickej spoločnosti. Potom ho však stihla srdeční nevolnost a při převozu 
vrtulníkem do nemocnice zemřel.
Pro mě odešel kolega, který mě přivedl do Ústředního ústavu geologického, s kterým jsem měl tu čest v prvopo-
čátcích spolupracovat a kterého jsem si pro řadu pozitivních vlastností a odborných schopností vždy vážil a měl 
jsem ho rád.                                                                                                                                                            T. Pačes

 

Svatobor a čeští geologové. Pod jménem Svatobor nemá autor tohoto příspěvku na mysli vyhlídkový vrch u Sušice, 
ani osadu východně od Karlových Varů, ale pro českou kulturní minulost významný spolek, u jehož zrodu v roce 1862 
stály přední osobnosti české politiky, vědy a písemnictví. Hlavní zakladatel František Palacký vyjádřil ideu Svatoboru 
hesly „Pomáhej, osvěcuj a pamatuj“. Pomoc představovaly sociální podpory, udílení cen a stipendií, osvěta v podpoře 
vzdělávání, šíření prací českých spisovatelů a rozvoji historických věd. Heslo „Pamatuj“ Svatobor chápal jako výzvu 
k udržování památek významných osob formou pomníků a pamětních desek. Jako hlavní stavbu zajišťovanou spol-
kem možno uvést Slavín na pražském vyšehradském hřbitově.
I když Svatobor preferoval autory krásné literatury a historie, neušly jeho pozornosti významné osobnosti přírodních 
věd. A tak obdržel finanční odměnu Jan Krejčí za svoji „Geologii“, Emanuel Bořický, zakladatel moderní petrografie 
za práci „O porfyrech českých“ a Bořickému také nechal zasadit Svatobor po jeho smrti v roce 1881 pamětní desku 
na jeho rodném domku v Milíně. Poslední odměna se týkala práce „O rudistech, vymřelé čeledi mlžů z českého kří-
dového útvaru“, jejímž autorem byl Filip Počta. Výše odměn se pohybovala od 200 do 400 korun (pro srovnání: plat 
univerzitního profesora byl tehdy 240–300 korun měsíčně, nástupní plat učitele na venkově 30 korun).
Subvenci udělil Svatobor pouze jednou v roce 1912, a to Jiřímu Čermákovi na geologická studia v okolí Grenoblu. 
Čermák (1884–1955), od jehož smrti uplynulo letos 50 let, studoval práva, geologii, meteorologii a geografii v Praze 
a Grenoblu a po 1. světové válce se stal v hodnosti plukovníka ředitelem Vojenského zeměpisného ústavu v Praze, 
založeného roku 1923 (a zrušeného roku 1993). Napsal více než 200 odborných a populárních prací.
Svatobor, který po roce 1948 přišel o veškerý majetek, zastavil svoji činnost v roce 1970. Ta byla po roce 1989 obnove-
na a do péče spolku se znovu dostal vyšehradský Slavín. V roce 1992 udělilo prezidium ČSAV spolku Svatobor za jeho 
významné zásluhy pamětní medaili Josefa Hlávky.
Autor děkuje za informace panu Mgr. V. Potočkovi, tajemníku Svatoboru.                                                                    J. Kovařík

Geologie a mineralogie má své sochy. Fasádu Národního muzea v Praze zřejmě čeká generální oprava. Dříve, než 
se skryje na delší dobu za lešením, můžeme se podívat na dvě lepé ženy.
Budovu obepíná kolem dokola pás se jmény osobností, které měly z tehdejšího pohledu zásadní význam pro český 
národ v politice, písemnictví či vědách. Stojíme-li obráceni k průčelí muzea, jména mají začátek u levého nároží a po-
kračují vpravo proti směru hodinových ručiček. Lze třeba obejít celou budovu a kromě jmen navíc studovat neblahý 
stav omítek, zvláště základového cihelného zdiva s falešnou bosáží (napodobení kamene).
Geologii je však věnován samotný konec pásu a ten nemůže být daleko od začátku. Skutečně, je jen vlevo „za rohem“ 
na boční stěně, obrácené k severu, k Hlavnímu nádraží. Končí se jmény Barrande, Stein, Krejčí. A za nimi, už téměř 
na samém rohu, vidíme sochy dvou stojících žen. Ano, je to ta alegorická „Geologie a mineralogie“. Jejich autorem je 
sochař Jakub Rokyt, který zemřel v mladém věku (1860–1890).                                                                                        J. Kovařík

Jiří Krupička: Kosmický mozek. Vydalo nakladatelství Ladislav Horáček – Paseka 2005, 158 str.
Profesor edmontonské univerzity Dr. Jiří Krupička (1913), český geolog a člen senior České geologické společnosti, 
vydal na jaře 2005 svou další knihu –„Kosmický mozek“. Jde o volné pokračování jeho filozofických a sociologických 
úvah o dnešním člověku, lidstvu a jeho perspektivách. Celé dílo je prostoupeno velkým důrazem na lidskou odpověd-
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nost za budoucnost života na Zemi a varuje před zneužitím intelektu, který může převážit nad inteligencí v otázkách 
násilí, klonování, neregulovaného využívání zdrojů při současném trendu neomezeného růstu materiální úrovně.
Člověk, obdařený mozkem, je jedinečným jevem ve vesmíru a „v nás, v lidském rodu si kosmos uvědomuje sám sebe“. 
Část knihy se věnuje úvaze o pasti hospodářského růstu a ptá se, zda životní prostředí snese neomezenost. Ekono-
mové nedomýšlejí představu neomezenosti světového materiálního růstu. Může být tento růst skutečně trvalý a 
neomezený?
V této nové knize, podobně jako v předcházejících knihách (v Rozmanitosti rozumu nebo v Renesanci rozumu násle-
dovanou Flagelantskou civilizací a Zkouškou dospělosti) zdůrazňuje nutnost „rozumnosti“ založené na pravdě, která 
může člověku pomoci v správné a udržitelné cestě. Nevyhýbá se základním politickým úvahám a dochází v závěru 
ke konstatování, že „výběr nejlepších lidí do vedení, do mocenských pozic ve společnosti je nejdůležitějším úkolem 
budoucnosti“. V globálně propojeném světě musíme mít stále na paměti, že osud lidského rodu je společným osu-
dem všech lidí (a států) a že musíme hledat proto adekvátní „způsob výběru nejlepších mozků pro výkon moci ve 
společnosti“. Krupičkův Kosmický mozek je knihou životem poučeného, hlubokého myslitele, která upozorňuje na 
nejzávažnější otázky současné politiky a filosofie. Protože je psána naším přítelem, proto dvakrát doporučujeme, aby 
se nad jejím všelidským posláním přírodovědci zamysleli.                                                                                                 V. Sattran

O vydařené knize: Zlato na Slovensku (František Bakos, Martin Chovan a kolektiv, 2004)
Hořekování Ivana Turnovce v posledním čísle Informátora ČGS nad nevydařenými knihami o drahých kamenech mne 
inspirovalo podat širší geologické veřejnosti informaci o naopak velmi vydařené knize, o které jsem si dosud povídal 
pouze s přáteli – Zlato na Slovensku. Na jejím zpracování se vedle dvou hlavních autorů podílel patnáctičlenný kolek-
tiv, ve kterém vedle geologů nechyběli ani montanisté, historici, ekonomové, finančníci, technolog a numizmatička 
– tomu odpovídá i její široký záběr. Kniha je skutečně reprezentativní – v barevné vazbě, 298 stran textu na křídě ob-
sahuje množství barevných obrázků, fotografií, geologických map a řezů, její součástí je i vložená mapa výskytů zlata 
na Slovensku v měřítku 1 : 500 000. Zpracování textu i obrazových příloh je na vysoké odborné úrovni, je však také 
podáno způsobem přijatelným i pro neodborníky – pro porozumění širokou laickou veřejností je vhodně zařazen 
slovník odborných a málo známých výrazů. Zahraniční odborníci a zájemci ocení rozsáhlá anglická resumé, zařazená 
do jednotlivých kapitol, a dvojjazyčné texty obrázkových a mapových příloh. Kniha vyšla při příležitosti světového 
mistrovství v rýžování zlata, které bylo v roce 2004 pořádané na Slovensku, v malebném údolí Hronu u Revištské-
ho Podzámčí blízko Žarnovice. Po peripetiích se slovenským nakladatelstvím Veda se její včasné a dokonalé vydání 
podařilo zajistit ve vydavatelství Slovenský Skauting v Bratislavě, mj. se sponzorstvím spoluautorů a předsedy vlády 
Slovenské republiky. 
Sestavení díla Zlato na Slovensku bylo již delší dobu očekáváno nejen odbornou veřejností a nejen na Slovensku. Slo-
venští geologové a montanisté v období posledních dvaceti let významně posunuli znalosti o tamních ložiskách zlata 
a vedle tradičních oblastí historických těžeb přinesli i nové pohledy jak z teoretického hlediska, tak jejich praktického 
využití – zmiňme alespoň průzkum netradičního impregnačního zlatonosného zrudnění typu „Carlin” nebo úspěš-
nou těžbu zlata v Hodruši po ukončení těžby měděných rud. Již vědecká konference věnovaná zlatu na Slovensku, 
pořádaná v červnu 1999 v Banské Štiavnici, ukázala hloubku ověření této tematiky a naznačila potřebu zpracování 
knižní publikace, která by shrnula celou šíři znalostí o slovenském zlatu a zpřístupnila ji nejen odborníkům, ale také 
laické veřejnosti. Nově vydané knize se to podařilo beze zbytku. 
Kniha přináší informace ze všech oborů, které se týkají výskytu zlata na Slovensku a jejich využívání – historické 
produkce zlata, typizace zlatonosných ložisek a charakteristiky jejich vzniku, využití zlata v jednotlivých oborech lid-
ských činností (mincovnictví, medailérství, klenotnictví, bankovnictví). Nechybí ani kapitola o rýžování zlata provo-
zovaném v současnosti jako „hobby” pod patronací Slovenské asociácie zlatokopov, která byla hlavní organizátorkou 
celého světového mistrovství. Hlavní část knihy je věnována jednotlivým zlatonosným oblastem a ložiskům – tyto 
kapitoly podávají stručným, avšak vyčerpávajícím způsobem údaje o historii těžby, geologii, mineralogii, o výsledcích 
nejnovějšího výzkumu a průzkumu. Závěrečná kapitola „Budúcnosť slovenského zlata” věcně a bez emocí hodnotí 
možnosti využívání jeho domácích zdrojů. Kniha na mnoha místech přináší nové dosud nepublikované údaje, a tak 
představuje ucelený přehled minulosti a současnosti slovenského zlata; její zpracování jako vědecko-populární pu-
blikace v ničem nesnižuje její odbornou úroveň. Obecnější charakter má jedna ze závěrečných kapitol pojednávající 
o časovém vzniku a typizaci světových ložisek zlata a zařazení slovenských ložisek v tomto kontextu; ložiska jako 
Banská Štiavnica nebo Kremnica bezesporu náležejí k nejtypičtějším představitelům významné skupiny terciérních 
ložisek neovulkanických oblastí.
Texty jednotlivých kapitol názorně doplňuje četná a kvalitní obrazová dokumentace – přehledné mapy revírů s roz-
sahem důlního rozfárání, historické mapy, nákresy a fotografie připomínající dávnou hornickou minulost, geologické 
profily ložisky s detaily jejich geologické stavby, makro a mikrofotografie zlata a doprovodných minerálů. Nejvíce asi 
ale upoutají barevné fotografie ukazující krásu přírodního zlata, která zejména u zlata z kremnického ložiska je oprav-
du výjimečná; jeho dendritické agregáty, připomínající filigránské práce dávných klenotníků, si v ničem nezadají s ve 
světě populárnějšími vzorky zlata z rumunských nebo kalifornských nalezišť. A nejen „fajnšmekry” možná také upou-
tá třeba zlato z nedávno „tajemného” výskytu u Uderiny, či historie zlata z náplavů Dunaje, nebo údaje o posledním 
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zlatodolu ve střední Evropě – bani Rozália v Hodrušsko-vyhnanském revíru, jehož produkce v období let 1994–2003 
dosáhla 3 451 kg zlata a 2 378 kg stříbra. Přes různé mediální „šumy” tento zlatodůl není mrtvý ani v současnosti a 
podzemním průzkumem hledá možnosti prodloužení své životnosti. 
Možná není obvyklé, aby informaci o kterékoli knize podával její odborný recenzent – ale dosud se tohoto úkolu 
nikdo neujal a bylo by opravdu škoda, kdyby kniha Zlato na Slovensku ušla pozornosti českých geologů. Když jsem 
byl jejím vydavatelstvím požádán o odbornou recenzi, cítil jsem to nejen jako službu, kterou nelze odmítnout, ale 
zároveň jako poctu. A jako ještě větší poctu jsem cítil později, když jako „krstný otec” jsem tuto knihu spolu s jejími 
autory uváděl při světovém mistrovství rýžování zlata v srpnu 2004 v Revištskom Podzámčí. Ale největší radost jsem 
měl z toho, že zlato na Slovensku stále „žije” – že je o něho zájem, jeho ložiska jsou nadále zkoumána a slovenská 
vláda podporuje tuto činnost; nejen sponzorstvím knihy, ale zejména vytvořením podnikatelského prostředí a někdy 
i financováním prací vyhledávacího geologického průzkumu. Po návratu do Česka, kde peníze daňových poplatníků 
jsou mj. používány také k tomu, aby v nedávné minulosti zkoumaná zlatonosná ložiska byla „revidovaná” a odepiso-
vaná z celostátní bilance zásob, moje pocity byly opravdu, ale opravdu smíšené. 
Kniha Zlato na Slovensku je k prohlédnutí u Vladimíra Sattrana v Přírodovědném klubu Barrande v Praze 3, Ježkova 8 
a ke koupi ve Slovenské knize v Praze 1, Jilská 1 nebo v knihkupectví Academia na Václavském náměstí.     P. Morávek

Známe největší z Čechů?
Nedá mi, abych se ještě jednou nezamyslel nad tím, jak média prezentovala „Největší Čechy“ během komerčních hrá-
tek i po nich. Zvlášť mne zarazilo, a je to jen ukázkou vzdělanosti příslušných žurnalistů, když nám prezentovali jako 
údajně jediné, v současnosti ve světě známé Čechy profesionální sportovce, zpěváka a bývalého prezidenta Havla. 
Není to pravda – nejen pocta prezidentu Benešovi ve Velké Británii, projevená před několika dny, to popírá. Nebudu 
připomínat nositele Nobelovy ceny a významné politiky středověku i novověku. Chci na tomto místě připomenout 
profesora Karla Hujera, astronoma, humanistu a filozofa, který prožil život v exilu, stýkal se s mnoha osobnostmi a sám 
mezi největší Čechy bezesporu patří. Jeho dopisy a statě byly opisovány a šířily se, stejně jako třeba texty ruského aka-
demika Sacharova, mezi přírodovědci celou druhou polovinu minulého století. V minulých dnech jsem díky laskavosti 
pana Jaroslava Vlnatého z Písku obdržel mně ještě neznámé psaní z května roku 1950. Jde o popis jeho cest do Indie 
doplněný fotografií jeho setkání s Rabíndranáthem Thákurem. Rukopis bude časem přepsán a publikován ve sbor-
níku Od Ještěda k Troskám, který mapuje přírodu, kulturu a historii v krajině, kde se profesor Hujer narodil (pochází 
z Železného Brodu, kde se narodil 1902 – zemřel v USA v roce 1988). Tentokrát bych chtěl seznámit čtenáře s jiným 
z jeho dopisů-úvah, samizdatově šířených v osmdesátých letech. Jeho slova byla vodítkem v době lží a komunistic-
kého despotizmu. Úvaha se jmenuje Civilizace na přelomu věků, datována je 14. dubna 1978 a psal ji v Chatanoose 
-Tenessee, kde trávil poslední léta svého života. Dovolím si ji uvést citátem, který pochází z jiné jeho korespondence. 
Motto: Ve světě duchovním není problémů, problémy jsou jen ve světě hmotném. Ty však je možno řešit úspěšně jen z hle-
diska duchovního.
Civilizace na přelomu věků. V dějinách národů a civilizací nadcházejí údobí, kdy se stává nevyhnutelnou nutností, 
abychom prozkoumali počátky, jež vedly ke kladnému rozvoji všelidského společenství. Jsou to především duchovní 
základy kultury, jejich zaměření, a tu je dlužno zvážit a porovnat jejich dnešní stav s původními ideály v nových pod-
mínkách doby. Rozvoj vědy a technologie nepozorovatelně zasáhl do života každého jednotlivce ve všech končinách 
světa. Jestliže tyto příležitosti nejsou včas podchyceny, pak pád a rozklad kultury je nezadržitelný. To, co se dosud 
nazývá západní civilizací, je právě v tomto kritickém období! A tu je nutno připomenout, že tato civilizace svojí vědou, 
svým marxismem z jádra západní Evropy, působí na obou stranách železné opony a vedle kdysi slibných počátků 
všude vytváří palčivé problémy.
V našem věku je civilizace globální, není ohraničena řekami Eufratem a Tigridem nebo vtěsnána do údolí Nilu, ale 
obepíná celý svět. Umělé družice dnes obletují svět šestnáctkrát každý den. Technologie a elektronika učinily všechny 
části světa tak vzájemně se prostupujícími a na sobě závislými, že každý omyl, který kdekoliv provádíme, se ihned roz-
růstá do měřítka planetárního. A v těchto nových podmínkách doby člověk zůstává podstatně nezměněn nejen od 
starověku, ale i z doby kamenné dosud nese tíhu rasismu a parokiální mythologie ve formě trvajícího nacionalismu. 
Nebude tedy divu, že se jednoho jitra občan probudí s poznáním, že svoboda ztratila svůj smysl v duchu Orwelova 
podání ve spise s názvem „1984“. Moderní svět se liší od antického jen v rozsahu, nikoli v morálce. To, co separatistický 
patriotismus prováděl pro obyvatele pouhých několika tisíců čtverečních kilometrů ve východním Středomoří, pro-
vádí dnes pro obyvatele celého světa. Athény a Sparta zanikly toutéž idolatrií, jíž se hrozebně ubírá i naše civilizace. 
Zatím co technologové válčících městských států s lučištníky dodávali pouze vozy s koňským potahem, anonymní 
vojensko-průmyslový komplex 20. století s armádou úslužných vědeckých badatelů a inženýrů dává k dispozici své 
ICBM s jadernou zbraní, která může zasáhnout kteroukoliv část světa, a tak si dnes mocnosti vyhrožují vyhlazením 
celých měst, asi jako když vylejeme hrnec vařící vody na mraveniště. Převážná většina obyvatel světa je v trvalém a 
stále rostoucím hladomoru a vládnoucí, blahobytná menšina se oddává Belšazárovým hodům a ignoruje příznač-
ný nápis na stěně svých paláců a luxusních sídel. Myopická politika suverénních států obětuje miliardy na zbrojení 
za eufemistickým účelem obrany míru a při tom je neschopná postřehnout skutečnou náplň toho, co vytváří mír, 
který je nedělitelný.
Průmyslová revoluce z konce 18. století, svými úspěchy aplikované vědy nepozorovatelně zvýšila blahobyt určité 
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skupiny obyvatel Západu, ale vytvořila též problémy odlidštěného kolektivu davového robota, který s sebou přináší 
katastrofální sociální, ekonomické a politické důsledky. I když průběh dějů naznačuje, že nové války a revoluce jsou 
nevyhnutelné, tyto nic nezmění; přinesou jen novou sádku vládychtivých despotů. Stojíme před drtícím faktem, kde 
věda bez filozofie, bez moudrosti, se stává hrozbou lidstva. Hle, příznak doby: lidí všude přibývá, ale člověk se ztrácí! 
Mechanický buldozer, jako moderní moloch, vítězí, přibíjí však člověka na kříž mašiny uprostřed pouště přerostlých 
měst.
Člověk nedobyl Měsíce; byl to mechanický robot, který zvítězil nad člověkem a při dobývání prostoru ho uvěznil 
v kabině projektilu spolu s jeho odpadky.
Kritický stav západní civilizace nepostřehnutelně vzrůstal se slibnými dary renesančního procesu osvobozujícího 
florentinského humanismu. Od Leonarda da Vinci a renesance v posledních čtyřech stoletích vynalézavost na poli 
vědy daleko předstihla vývoj té lidské moudrosti, jež se projevuje ve šlechetnosti, v nesmlouvavé oddanosti prav-
dě a poctivosti. Člověk si počíná jako by byl na lodi bez kormidla v bouři a vichru svých animálních sklonů. Žád-
ná mezinárodní nebo světová organizace není za těchto okolností schopná zajistit trvalý mír nebo svobodu malým 
i velkým národům, jestliže tyto organizace nejsou upevněny oduchovněním jednotlivců, skupin a tím i celých insti-
tucí a kultury. V našem století, zvláště počínaje rokem 1914 jsme byli svědky krvavých válek, revolucí a rozvratů, jež 
daleko předstihují všechny lidské bouře předcházejících třiceti století antických a evropských dějin.
Na troskách obou světových válek se vynořila Nemesis svůdného plazu marxismu-leninismu, který jak naznačil křes-
ťanský filozof Jacgues Maritain, slibuje emancipaci kolektivního proletáře a zatím je to vychytralé masové zotročení 
lidské bytosti do takové míry, jaká se nikdy nenaskytla v dějinách světa. Marxovi a Engelsovi, kteří s Leninovou in-
terpretací se stali zosobněním dogmatu nové ideologie, bylo takto předurčeno hluboce zasáhnout do dějinného 
zaměření západní civilizace. Již ten fakt, že vystupují na scéně v historickém momentu epochálního vývoje vědy, je 
pokládán marxistickými ideology za příznak doby, neboť nastávající doba vědy je věkem proletariátu. Ve skutečnosti 
je však marxismus-leninismu s materialistickou a ateistickou perverzí teokratických ideí. S vnadidlem zaslíbené lidské 
materielní blaženosti, komunistický totalitní stát buduje nerozbornou zeď osvobozujícímu hnutí renesance. Tento 
ducha umrtvující materialismus odloudil slibnou Galileovu-Newtonovu první vědeckou revoluci na scestí Demokri-
tova atomismu, podle něhož vesmír sestává z atomů a z prázdnoty, a tedy žádného boha nepotřebuje. Když zbožný 
Newton matematicky formuloval univerzální zákon gravitační, sotva tušil, že tak dal základ k pojetí Newtonova ves-
míru, který je deterministicky předurčitelný, vypočitatelný, a tím upevnil Demokritův atomismus. V tomto vesmíru 
není tedy nic nadpřirozeného, není v něm nic, co by dříve nebo později lidský rozum nebyl schopen rozpoznat. Ten-
to dnes antikvami světový názor inspiroval Marxe k ilusi ekonomického determinismu lidského robota, jemuž stačí 
mísa a úkryt. V marxismu veškerá důstojnost člověka je sesazená s trůnu důstojnosti s jeho žaludkem. A jak teolog 
Reinhold Niebur praví: Komunistický svět živí ilusi vlády nad dějinným osudem člověka postupným rozšířením této vědec-
ké metody, aniž by poznal, že cíl, který takto hledá, zdánlivě jednoduchou cestou vlastně představuje konečný problém a 
zoufalství lidské existence.
Tedy s rozvojem technologie a materialistického názoru plynoucího z míry vědeckých objevů, vedle úspěchů velko-
výroby a komerciální expanze, vzrůstal kontrast mezi chudinou a bohatstvím rostoucích velkoměst. Vládnoucí ko-
munismus svými průmyslovými pětiletkami tuto tendenci jen přiostřil. Jak dnes sledujeme, nikde není chudoba drá-
savější, než bezzemkové bloudění odlidštěnou pouští moderního megapolisu. Již před půlstoletím východní mudrc 
R. Thákur pravil, že velkoměsto jako rakovina svým vzrůstem dělá dojem místní prosperity, žije však ze zdraví celého 
národního těla. Nic však neurychlilo spád problému Hitlerova nacistického teroru, který na chvíli zastínil větší globál-
ní hrozbu sovětského imperialismu a jeho gulagů. Jsou v takové situaci slova Gándhíova pouhou chimérou? Evropský 
světec František z Asissi je zářivým příkladem. Slova křesťanského myslitele přicházejí na mysl: Jediný člověk v Bohu 
žijící, představuje většinu. Pozemskou cestu Kristus končil na Kalvárii; bylo však Bohem určeno, že jeho učení přemohlo říši 
římskou. A tak početně malému národu zůstává jeho duchovní odkaz. Tím více to platí o národu českém na jeho 
strategickém rozcestí Evropy v době apokalyptických zbraní kosmického jádra atomu. V plném uvědomění svého 
duchovního významu se může národ v míru dívati na své zotročující a ponížené sluhy kremelského imperialismu. 
V „České otázce“ Masaryk prorocky zaznamenal již na přelomu století: Věřím s Kollárem, že dějiny národa nejsou náhod-
né, nýbrž že se v nich projevuje určitý plán Prozřetelnosti. V tomto smyslu se vyjadřoval i Palacký a také můj profesor na 
Karlové univerzitě, Emanuel Rádl. A tu je celá řada vzácných učitelů, proroků národa, jež prostupuje jeho dějinami ať 
doma nebo v exilu. Palacký, Masaryk i Rádl souhlasně docházejí k přesvědčení, že otázka česká je otázka náboženská; 
to jest zápas o Boží nadčasovou pravdu a pochopení vlastního smyslu a účelu národního bytí. Tím existence národa 
nespočívá v materielní a biologické sféře dnes horlivě živené komunistickými dogmaty; není ani v politické svobodě, 
jež s prosperitou, jaká je v Americe, se snadno mění v nevázanost. Ve věku apokalyptického neklidu lidstva existuje 
jediné poddanství a to poddanství Knížeti lásky a pokoje, které je zároveň pravou svobodou, protože osvobozuje od všeliké 
nenávisti a strachu. Tak zvolal v Praze na Slovanském ostrově v předvečer zrádného komunistického puče v osudném 
únoru 1948 jeden stařičký biskup na velikém shromáždění představitelů veškerých křesťanských církví. Ono historické 
shromáždění zahájil arcibiskup, později Josef kardinál Beran. V napětí apokalyptického očekávání dojem slov byl tím 
více strhující, když věrný český pastýř připomenul jednotu prvních křesťanů, jež vyvěrala z pravé křesťanské lásky.
Připomeňme si tedy znovu v závěru, že jedině v pojetí duchovního poslání národa je zajištěná jeho budoucnost. 
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S b ě r a t e l s k é  z a j í m a v o s t i  a  z p r á v y

Za všech okolností povážlivých zvratů světa ve věku atomovém, celý vesmír je stále v rukou Božích. V tomto jištění 
jsou kořeny víry nepochybující. Tu pochopíme jasně, co apoštol Pavel, neúnavný poutník na cestách dávné zaniklé 
říše římské, radostně a zářivě nazýval slavnou svobodou dítek Božích. Zaznamenal ji téměř o čtyři staletí později 
sv. Augustin jako neporušitelnou svobodu, nadčasovou svobodu Civitas Dei. Karel Hujer (Chatanooga, Tennessee, 
datováno 14. dubna 1978)
Myslím si, že není co dodávat, snad jen, že ve své úvaze jmenuje profesor Hujer hned několik českých velikánů, 
na které se během komerčních hrátek spojených s volbou Největšího Čecha zapomnělo.                                        I. Turnovec

Adakity – nový vulkanický klan pro Českou republiku. Termínem adakit (podle ostrova Adak v Aleutském sou-
ostroví) se označují vulkanity převážně intermediárního složení (andezity a dacity), pro které je v makrochemickém 
ohledu mimo jiné příznačná nízká hořečnatost s obsahy MgO do 3 %, mikrochemicky pak zejména slabé obsahy 
yttria (do 20 ppm) při vysokých obsazích stroncia (nad 500 ppm). V ČR se andeziticko-dacitické vulkanity objevují 
především v proterozoiku jílovského pásma, ve svrchním kambriu křivoklátsko-rokycanského pásma, mezi vulkanity 
permokarbonu hlavně v Podkrkonoší a ve vnitrosudetské pánvi (všechny tři Český masiv) a ve vnějším flyši na jv. 
Moravě u Uherského Brodu (západokarpatská soustava). Zatímco vulkanity prvních tří výše jmenovaných formací 
charakterizují běžné geochemické parametry normálních alkalicko-vápenatých magmat, část vulkanitů jv. Moravy 
svými analytickými hodnotami plně odpovídá adakitům. Z příslušnosti k adakitové skupině ovšem plynou významné 
tektonomagmatické implikace, které na postavení jihomoravských andezoidů vrhají nové světlo. Podrobněji se této 
problematice věnujeme v článku pro 13. ročník Bulletinu mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea 
v Praze.                                                                                                                                                                       F. Fediuk a P. Gürtlerová
 

Předběžná zpráva z terénní dokumentace liniové stavby „Nové spojení“ v Praze na Palmovce
Od poloviny března 2005 je autory průběžně dokumentována rozsáhlá liniová stavba železničního koridoru „Nové 
spojení“ mezi nádražími Praha-Libeň a Masarykovým nádražím. V rámci této stavby vznikl v současné době jeden 
z největších umělých výchozů hornin staršího paleozoika na území Prahy. Stavba se v době psaní tohoto příspěvku, 
tj. ke konci června 2005, nachází ve stadiu pokročilých zemních prací, při kterých byly odkryty některé zajímavé části 
geologického podloží; celkově jsou však zemní práce relativně mělké a jejich hloubka většinou nepřesahuje několik 
metrů, takže jimi byly zastiženy převážně antropogenní uloženiny (navážky), případně zbytky kvartérních sedimentů. 
V počátcích ražby je jižnější ze dvou železničních tunelů protínajících vrch Vítkov. Pro severnější tunel je dokončována 
příjezdová komunikace a portál. Na stavbě dochází i k úpravám a začišťování v širším okolí stávajících železničních 
tratí, především pak severnější z nich. 
Stručná geologická charakteristika
V sérii menších výchozů jsou v rámci stavebního projektu „Nového spojení“ zachyceny horniny středního a svrchního 
ordoviku (šárecké, dobrotivské, zahořanské a bohdalecké souvrství). Odkryvem je zastiženo široké okolí tzv. pásma 
pražského zlomu, v této oblasti vyvinutého jako ploše ukloněný libeňský přesmyk (viz obr. 1). Podél tohoto přesmyku 
se tektonicky stýkají šárecké a bohdalecké souvrství. Zlomové pásmo má však podstatně komplikovanější strukturu a 
zasahuje území ca 100 až 200 metrů široké, v jehož rámci jsou měkké břidlice drceny, prohněteny, dochází ke vzniku 
tektonických skluzů i drobnějších zlomů. Takto jsou postiženy zejména šedé břidlice šáreckého souvrství, které jeví 
projevy dynamické metamorfózy a došlo k jejich fylitizaci projevující se typickým hedvábným leskem. Celkově lze říci, 
že situace v terénu odpovídá až na drobné detaily (odlišný úklon zahořanského souvrství na výchozu č. 5) publikova-
né geologické mapě 1 : 25 000 (Havlíček in Straka et al. 1985, 1987).
Přehled studovaných dočasných výchozů

V zářezech obou portálů v sv. svahu Vítkova a v prvních ca 40 metrech ražby jižnějšího tunelu (data poskytly firmy 
Stavební geologie – Geotechnika a.s. a GeoTec - GS, a.s., které zajišťují na stavbě geologický dozor, firma Met-
rostav a.s. nám však umožnila rovněž vstup do tunelů, které jsou a budou průběžně dokumentovány) byly zatím 
zastiženy pouze dynamicky metamorfované fylitické břidlice a prachovce nejvyšších poloh šáreckého souvrství, 
ukloněné zhruba pod 20° k J. Jsou zde podložím skaleckých křemenců tvořících hřbet Vítkova. Lokálně obsahují 
velké konkrece s „cone in cone“ strukturami. V těchto partiích byly v průběhu stavby nalezeny i menší konkrece 
o velikosti pěsti až grapefruitu. V době našeho studia však již byly tyto v portále partie většinou odtěženy, jsou 
však nyní těženy v rámci tunelování a přístupné na mezideponii vytěženého materiálu. Břidlice byly lokálně velmi 
intenzivně prohněteny, některé partie (až ca 10 m mocné) však měly uniformní sklon ca 30° k JZ, porušený pouze 
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drobnou radiální tektonikou, obklopené však silně deformovanými břidlicemi. Fauna nebyla zjištěna ani v konkre-
cích, ani v břidlicích. Ze s. svahu Vítkova ji však z blízkého okolí výkopů uvádí Röhlich (1960). 
V z. svahu Vítkova ca 250 m z. od památníku byly těsně před odevzdáním rukopisu do tisku (konec června 2005) 
odkryty (v rámci budování portálu tunelu situovaného na opačné straně kopce) v několik metrů širokém odkryvu 
deskovité až lavicovité bělavé skalecké křemence s tenkými, několik cm mocnými vložkami písčitých a prachovi-
tých, slídnatých břidlic. Fauna ani ichnofauna zatím nebyla zjištěna. Křemence byly pokryty jen tenkou vrstvou 
svahovin (do 2 m).
Ve výkopech lemujících s. svah Vítkova, podél severnější železniční trati mezi portálem a tramvajovým mostem 
byly zastiženy v mělkých výkopech černé, lokálně rezavě zvětrávající břidlice bohdaleckého souvrství. Jsou rovněž 
velmi silně tektonicky postižené, neboť se nacházejí zhruba 50 m severně od předpokládaného průběhu pražské-
ho zlomu, který zde tektonicky odděluje šárecké a bohdalecké souvrství. Fauna zde nebyla zjištěna.
V drobných výkopech přímo v zářezu severnější trati probíhá hranice mezi bohdaleckým a podložním zahořan-
ským souvrstvím. Polohy ordovických hornin jsou však silně navětralé a kontaminované antropogenními sedimen-
ty (navážkami).
Fosiliferní byly poněkud méně tektonicky postižené partie bohdaleckého nebo jílovité facie zahořanského sou-
vrství (Havlíček in Straka et al. 1985 tyto partie vymapoval jako zahořanské souvrství) vyvinuté jako černošedé 
jílovité břidlice s příměsí jemné klastické slídy vycházející podél severnější trati. V drobných jamách pro ukotvující 
piloty byla nalezena deformovaná, ale rodově určitelná fauna: Plumulites sp., Ctenodonta? sp., Onnia? sp., podle 
které však s jistotou stratigrafickou příslušnost nelze odvodit. Litologická charakteristika odpovídá bohdaleckému 
souvrství. Na možnost záměny jílovité facie zahořanského souvrství s bohdaleckým ve východní části Prahy však 
upozorňoval již Röhlich (1960). Proto se kloníme k názoru, že by mohlo jít ještě o zahořanské souvrství.
V prudké zatáčce bezprostředně v. od ulice Pod Plynojemem byly ve svahu Palmovky na okraji zahrádkářské ko-
lonie zastiženy v rozsáhlém výchozu (50 x 50 m) fosiliferní polohy zahořanského souvrství. To je zde vyvinuto ve 
svém typickém vývoji jako šedavé až hnědavé prachovce až pískovce se silnou karbonátovou příměsí, lokálně 
slídnaté. Místy obsahuje polohy karbonátových konkrecí a neprůběžných vrstev nečistých karbonátů. Prachov-
ce a zejména konkrece obsahují hojnou faunu, ze které zatím byli zjištěni trilobiti Dalmanitina proaeva proaeva, 
Phacopidina makina (relativně hojně) a Kloucekia phillipsi, dále gastropodi Lophospira sp., Sinuitopsis sp., mlži 
Ctenodonta? sp., Praenucula? sp., hyoliti Eumorpholites? sp., Joachimilites? sp., mechovka Monotrypa pragensis, 
brachiopodi Svobodaina ellipsoides, Raphinesquina pseudoloricata, Drabovia cf. latior., Drabovinella? sp., Aegi-
romena aquila aquila aj. Z ichnofosilií jsou hojné Planolites isp. a Palaeophycus isp. (většinou v bezprostředním 
kontaktu nebo na vrstevních plochách písčitých karbonatických prachovců), lokálně Zoophycos isp. (jediná po-
loha ve „vyšší“, tj. západní části profilu a masový výskyt ve slídnatých prachovcích chabě odkrytých na v. okraji 
defilé). Mnohé prachovcové vrstvy nesou stopy kompletní bioturbace (nepřítomnost lamin, „skvrnitost“), zatímco 
v písčitých karbonatických prachovcích často není bioturbace vůbec přítomná (dle dokonale zachovalé planární 
laminace). Lokalita je prakticky identická s výchozem popsaným Boučkem (1941) a P. Röhlichem (1960). Podobné 
horniny byly zastiženy na jiné lokalitě, popsané Havlíčkem a Štorchem (1990) z Prahy-Libně. I zde lze na mnoha mís-
tech zastihnout střídání poloh hrubších písčitých prachovců až pískovců s karbonátovou příměsí (patrně bouřkové 
sedimenty), které se střídají s jílovitými a vápnitými prachovci až prachovitými či karbonátem bohatými jílovci, 
často s hojnými polohami vápnitých konkrecí (ty odpovídají zřejmě klidnější sedimentaci). Zahořanské souvrství 
je na studovaném výchoze zastiženo nejspíše ve svých středních až svrchních polohách a je silně tektonicky posti-
ženo. Nelze hovořit o souvislém profilu, ale spíše o střídání tektonických šupin či pruhů s poměrně složitou vnitřní 
stavbou. Díky prohnětení a drcení nelze v mnoha případech ani rozeznat původní vrstevnatost, což se týká zejmé-
na jílovců a jílovitých prachovců. Tyto postižené polohy se střídají s partiemi méně postiženými, kde lze poměrně 
dobře sledovat primární struktury hornin a fosilie ani ichnofosilie v nich nejsou ani příliš deformované (zejména 
v prachovcích a písčitých prachovcích). Právě z těchto poloh pochází naprostá většina nalezené fauny.
Obdobná asociace s velmi bohatou trilobitovou (dominuje Dalmanitina proaeva), brachiopodovou a mechov-
kovou faunou nacházející se v tmavě šedých až šedozelených slídnatých, poměrně málo tektonicky postižených 
prachovcích zahořanského souvrství s vtroušenými pelokarbonátovými konkrecemi byla v rámci terénních prací 
znovu studována i na výchoze v s. straně zářezu železnice za vjezdovým návěstidlem ve směru na západní zhlaví 
Libeňského nádraží. Tento výchoz diskutovali již Bouček (1924), Röhlich (1960) a také Havlíček in Straka et al. (1985, 
1987) v rámci geologické mapy 1 : 25 000 jako lokalitu č. 13. Na výše uvedené práce také odkazujeme pokud se týká 
jejího detailního popisu. Nové výzkumy zde pouze potvrdily již známá data.

Část zpracovaná P. Budilem vznikla v rámci činnosti oblastního geologa České geologické služby.
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B i o g r a f i c k ý  s l o v n í k  p r a c o v n í k ů  v  g e o l o g i i
Úvod. Encyklopedie všeobecné, oborové i biografické patří ve vyspělých společnostech k běžným fenoménům kul-
turního života. V Česku tvorba biografických slovníků z přírodovědných a technických oborů dlouhodobě zaostává 
za obory humanitními a uměleckými. Pro zájemce o geologii jsou k dispozici Biografie pracovníků geologických věd
 v příloze Naučného geologického slovníku (Svoboda, J. et al., 1961, 2, s. 653–807), obsahující 700 hesel čs. i zahranič-
ních osobností z geologie a příbuzných oborů. Tento slovník je již dlouho zastaralý, nehledě k jeho dobově podmíně-
ným limitům. Proto předkládáme dlouhodobý záměr vydávat na pokračování v rámci Zpravodaje České geologické 
společnosti abecedně řazený slovník stručných hesel (biogramů) českých a velmi výběrově i zahraničních pracovníků 
v geologických a příbuzných vědách (báňské vědy, fyzická geografie, analytická chemie, planetologie, evoluční bio-
logie ap.). Ze zahraničí budou přednostně uváděni pracovníci, kteří alespoň krátkodobě měli vztah k českému území 
či české geologii. Metodicky se slovník bude přidržovat zásad užívaných v Biografickém slovníku českých zemí (vy-
dává Historický ústav AV ČR). Bude obsahovat hesla osobností již nežijících. Hesla tvoří záhlaví, text a u některých 
i výběrová bibliografie. Zkratky užíváme jen v omezené míře, u obecně známých pojmů (čs. československý; j. již-
ní; AV akademie věd; USA, SSSR). V bibliografii užíváme zkratky názvů periodik podle platné bibliografické normy. 
U toponym respektujeme dobový politický zeměpis (Breslau, Prusko, nyní Wroclaw, Polsko). U jmen osob zmíněných 
v textu se vynasnažíme dodržovat uzavřený informační okruh (uvedené učitele, žáky, účastníky diskusí aj. bude mož-
né vyhledat pod jejich hesly).
Slovník by měl sloužit zájemcům o dějiny vědy, zvláště geologie, sestavovatelům encyklopedií nejrůznějšího typu, 
měl by připomenout kolegyně a kolegy, kteří již nejsou mezi námi, na které se pro chvat doby zapomíná. 
Při tvorbě slovníku čerpáme údaje především z otevřených pramenů z fondu knihovny České geologické služby 
v Praze; vzhledem k omezenému rozsahu textu tyto prameny neuvádíme, zájemcům jsou k dispozici u autora. Dále 
jsme využili konzultací a pomoci při vyhledávání obtížně dostupné literatury kolegyň a kolegů z České geologické 

Obr. 1 Celková geologická situace stavby s vyznačením studovaných výchozů (jejich číslování odpovídá textu). Podle 
geologické mapy 1 : 25 000 (Straka et al. 1985). Kreslil P. Bokr.

Havlíček, V. (1987): Ordovik. In: Straka, J. et al.: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000. List 12-244 
Praha-východ. – Ústř. úst. geol. Praha.
Havlíček, V. – Štorch, P. (1990): Storm sandstones and benthic fauna in the Zahořany Formation in Prague (Upper Or-
dovician, Czechoslovakia). – Věst. Ústř. úst. geol., 65, 3, 167–172. Praha.
Röhlich, P. (1960): Ordovik severovýchodní části Prahy. – Rozpr. Čs. Akad. Věd, Ř. mat. přír. Věd, 70, 11, 1-64. Praha.

P. Budil, P. Bokr, R. Mikuláš, P. Röhlich, P. Kraft, J. Krupička a K. Verner
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služby, Geologického ústavu AV ČR, Historického ústavu 
AV ČR, Národního muzea, Národního technického mu-
zea, Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity, Státního 
ústředního archivu. Všem děkujeme, i těm, které teprve 
oslovíme.
ABDULLAJEV, Chabib Muchamedovič, prof., dr. geol. 
– miner. nauk., sovětský – uzbecký ložiskový geolog, 31. 8. 
1912 Aravan, Kirgizie, Rusko – 20. 6. 1962 Taškent, SSSR, nyní 
Uzbekistán.
Vystudoval 1935 Středoasijský technický institut v Taškentu; 
od 1941 jeho ředitel. 1947 profesor, doktor věd. 1942–47 a 
1956 místopředseda vlády Uzbecké SSR. 1958 člen – kore-
spondent AV SSSR. Zabýval se endogenní metalogenezí so-
větské Střední Asie, zejména skarny. Odmítal hlubinný zdroj 
zrudnění, mělo mít vztah ke konkrétním malým intruzím a 
dajkám. Jeho neobvyklé názory vyvolávaly polemiky a od-
por. 1958 se léčil v Karlových Varech, podnikl exkurzi po čs. 
ložiskách. Poté na jeho pozvání přijel do Taškentu docent 
Jan Kutina. A pomohl Alexandru A. Malachovovi po jeho ná-
vratu z čs. exilu 1957 nalézt uplatnění v Taškentu. 
Abdullajev, Ch. M. (1947): Geologija šeelitonosnych skarnov 
Srednej Azii. Taškent.
– (1957): Dajki i orudenenije. Moskva, 232 s.
ABEL, Othenio, prof. Dr. phil., Dr. h. c., rakouský geolog a 
paleontolog, 20. 6. 1875 Vídeň, habsburská monarchie – 4. 7. 
1946 Loibichl am Mondsee, Rakousko.
Vystudoval na univerzitě ve Vídni právo a přírodní vědy. 
1896–1907 se v Říšském geologickém ústavu ve Vídni po-
dílel na geologickém mapování 1 : 75 000. Po smrti C. M. 
Paula dokončil list Hustopeče – Mikulov. Získal nové poznat-
ky o juře a křídě v bradlech Pavlovských vrchu a ve vídeňské 
pánvi. Pod vlivem Belgičana Louise Dolla se začal věnovat 
paleobiologii. 1912 definoval paleobiologii jako samostatný 
obor. Na univerzitě ve Vídni (1904 soukromý docent, 1917 
řádný profesor) vybudoval první Paleobiologický ústav na 
světě. První detailně studoval ichnofosilie (1935). V evoluční 
nauce neolamarckista (inerční hypotéza, 1912, 1929). 1932 
– 33 rektor univerzity, 1934 propuštěn kvůli pronacistickým 
projevům. Odešel na univerzitu v Göttingen, od 1941 vedl 
Institut für Lebensgeschichte v Salzburgu.
Abel, O. (1910): Erläuterungen zur geologischen Karte, NW 
– Gruppe, Nr. 85 Auspitz und Nikolsburg. Wien, 40 s.
– (1912): Grundzüge der Paläobiologie der Wirbeltiere. Stut-
tgart, 708 s.
Abel, O. – Kyrle, G. (1931): Die Drachenhöhle bei Mixnitz. 2 
d., Wien, 977 s.
Abel, O. (1935): Vorzeitliche Lebenspuren. Jena, 644 s.
ABELSON, Philip Hague, Dr., americký fyzik, geochemik, 
27. 4. 1913 Tacoma, Washington, USA – 1. 8. 2004.
Od 1939 pracoval v Carnegie Institution ve Washingto-
nu, D.C. 1940 spolu s E. M. McMillanem objevil nový prvek 
neptunium, prvý transuran. Navrhl plynnou difuzi U235 od 
U238. 1953–71 ředitel Geophysical laboratory, 1971–78 prezi-
dent Carnegie Institution. Od 1955 se zabýval paleobioche-
mií. První prokázal ve fosilních skeletech dostatečné množ-
ství organické substance. Studoval obsahy aminokyselin 
v horninách. Neměl geologické vzdělání, přesto úspěšně 
kombinoval údaje z biochemie a paleontologie.
Abelson, P. H. (1955): Organic constituens of fossils. – Ann. 

Rep. Carnegie Inst., 55, 107–109.
– (1956): Paleobiochemistry. – Scient. Amer., 195, 1, 83–92.
– (1963): Geochemistry of amino acids. – Internat. Ser. Earth 
Sci., 16, 431–453.
ABICH, Otto Hermann Wilhelm von (též German Vil‘-
gel‘movie), Prof. Dr. phil., německo-ruský přírodovědec, 
11. 12. 1806 Berlín, Prusko – 1. 7. 1886 Vídeň, habsburská mo-
narchie.
Vystudoval přírodní vědy na univerzitě v Berlíně. Vlivem 
L. von Bucha a A. von Humboldta se stal vulkanistou. 1833–34 
v Itálii pozoroval sopečné jevy. V září 1837 o nich referoval na 
Sjezdu německých přírodovědců a lékařů v Praze. 1841 psal 
o významu živců pro klasifikaci vyvřelin. 1842 řádný profesor 
mineralogie university v Dorpatu (nyní Tartu, Estonsko). Na 
žádost ruských úřadů od 1844 prováděl výzkum v oblasti 
Kavkazu a Kaspického moře, zaměřený na geografii, hydro-
logii, botaniku, regionální geologii, vulkanologii, seizmologii, 
mineralogii, paleontologii, nerostné suroviny. Studoval stra-
tigrafii a faunu svrchního paleozoika, jury, křídy a kenozoika, 
oblast ložisek ropy u Baku, ložisko rud Mn Čiatura a chemis-
mus vod Kaspického moře. Poznal, že ropa se akumulovala 
v antiklinálách. Od 1857 sídlil v Sankt Peterburgu. V důchodu 
od 1876 žil ve Vídni. Velmi ovlivnil Eduarda Suesse a jeho stě-
žejní dílo Das Antlitz der Erde. 
Abich, O. H. W. (1840): Beiträge zur Kenntnis des Feldspaths. 
– Poggend. Ann. Phys., 50, 125–148; 51, 341–362, 519–534.
– (1841): Geologische Beobachtungen über die vulkanis-
chen Erscheinungen und Bildungen in Unter – und Mittel 
– Italien. 2 d. Braunschweig.
– (1867): Über die Naphta Bezirke des Nordwestlichen Kau-
kasus. Moskau, 35 s.
– (1878–87): Geologische Forschungen in den Kaukasischen 
Ländern. 3 d. Wien, 126+472+462 s.
ABILGAARD, Peter Christian, Prof., dánský přírodovědec, 
veterinář, 1740–1801.
Povoláním profesor přírodních věd, specializoval se na ve-
terinární medicínu. Shromáždil sbírku nerostů, zejména 
z Grónska a Norska, kterou 1800 prodal Přírodovědeckému 
muzeu v Kodani. 1799 popsal z Ivigtutu v Grónsku nový ne-
rost kriolit (pozdější kryolit), od 1850 těžený jako ruda hliní-
ku. 
ABONYI, Arpád, Ing., čs. – slovenský ložiskový geolog, spe-
leolog,
5. 1. 1930 Rožňava, střední Slovensko, ČSR – 4. 7. 1999.
Gymnázium ukončil v Maďarsku, 1953 absolvoval maďar-
skou Vysokou školu báňskou v Soproni. Působil v Geolo-
gickom prieskume Spišská Nová Ves, jako vedoucí závodu 
v Rožňavě. Podílel se na objevu metasomatických ložisek 
sideritu Manó v Nižné Slané a u Kobeliarova a ložiska rud 
Ag v žilném systému dolu Mária v Rožňavě. 1966–69 expert 
na Kubě. Jako speleolog působil ve Slovenském krasu, mj. 
při objevu Gombasecké jeskyně v listopadu 1951. Od 1986 
v invalidním důchodu. Málo publikoval.
ABRARD, René, Prof., francouzský geolog, 1892–1973.
Působil v Přírodovědeckém muzeu (Museum d‘histoire na-
turelle) v Paříži, od 1941 jako profesor geologie. Zabýval se 
povariskými sedimentárními jednotkami střední Francie, 
zejména pařížskou pánví. 1948 uveřejnil syntézu regionální 
geologie Francie. 1947 prezident Francouzské geologické 
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společnosti (Société géologique de France).
Abrard, R. (1948): Géologie de la France. Paris.
– (1950): Géologie régionale du bassin de Paris. Paris, 397 s.
ABSOLON, Karel, Prof. PhDr., čs. přírodovědec, archeolog, 
16. 6. 1877 Boskovice, Morava, habsburská monarchie – 6. 
10. 1960 Brno, ČSR. Vnuk znalce Moravského krasu MUDr. 
Jindřicha Wankla, který ho velmi ovlivnil. 1899–1904 studo-
val geografii a zoologii na české univerzitě v Praze. Od 1907 
kustod paleontologického a zoologického oddělení Zem-
ského muzea v Brně, současně na české univerzitě v Praze 
1907 soukromý docent, 1927 řádný profesor geografie. Od 
mládí studoval Moravský kras, nejprve jeskynní faunu. Do 
1908 zmapoval všechny v té době známé jeskyně, objevil 
nové u Sloupu, Ostrova a Holštýna. Pro výzkum krasu a „do-
bytí Macochy“ založil akciovou společnost, získal finanční 
zajištění. 1909–14 objevil suchou cestu na dno propasti Ma-
cocha, Punkevní a Kateřinské jeskyně, 1922–32 vodní cestu 
po řece Punkvě. 1933 bylo dno Macochy zpřístupněno veřej-
nosti. 1908–22 vedl 9 expedic do Dinárského krasu. Studoval 
polje, humy, podzemní řeku Omblu u Dubrovníku, Bunu u 
Mostaru, podzemní faunu. Od 20. let se věnoval i moravské 
prehistorii, vedl výkopy paleolitických sídlišť v jeskyních Býčí 
skála a Pekárna, u Dolních Věstonic, Předmostí, Ondratic aj. 
Hojné, často neobvyklé nálezy (1925 keramická plastika ženy 
Věstonická venuše), mu umožnily vybudovat v Brně nový 
ústav pro studium vývoje člověka Anthropos. 1939 penzi-
onován. Po válce krátce působil na univerzitě v Bratislavě. 
Uveřejnil okolo 340 vědeckých prací. 1925 obdržel francouz-
ský Řád čestné legie. 1929 mimořádný člen České akademie 
věd a umění, 1925 dopisující člen Královské české společ-
nosti nauk (v květnu 1948 vyškrtnut akčním výborem).
Absolon, K. (1905–08): Kras moravský. 11 d. Praha, 168 s.
– (1911): Krápníková jeskyně Punkvina a Kateřinská. Brno, 43 s.
– (1938–45): Výzkum diluviální stanice lovců mamutů v Dol-
ních Věstonicích na Pavlovských kopcích na Moravě. 3 d. 
Brno, 46+102+241 s.
– (1943): Coleoptera z jeskyň balkánských. – Příroda (Brno), 
35, 8, 195 – 229.
– (1970): Moravský kras. 2 d. Praha, 418+348 s. (doplnil a redi-
goval Radim Kettner)
ADAM, Zdeněk, RNDr. CSc., čs. ropný geolog a geofyzik, 
7. 2. 1929 Brno, ČSR – 7. 3. 1977.
Po vystudování geologie na univerzitě v Brně 1952 se v Čes-
koslovenských naftových dolech v Hodoníně zabýval výpoč-
ty zásob ložisek ropy a zemního plynu v čs. části vídeňské 
pánve. 1956 hlavní geolog Ústavu užité geofyziky v Brně, 
1972 ředitel závodu n. p. Užitá geofyzika. Věnoval se geo-
logické interpretaci seizmických měření pro ropný průzkum 
a výzkum hlubinné stavby v neogénu Západních Karpat na 
Moravě a jz. Slovensku. Vedl první seizmický výzkum v Bar-
randienu. Uveřejnil 19 prací.
ADAMS, Frank Dawson, Prof. Dr., kanadský geolog a che-
mik, 17. 9. 1859 Montreal, Kanada – 26. 12. 1942 tamtéž.
Po absolvování McGill University v Montrealu od 1878 pe-
trograf a chemik Kanadské geologické služby. 1881, 1890 a 
1892 studoval u Harryho Rosenbusche v Heidelbergu mi-
kroskopické metody výzkumu hornin. Od 1889 přednášel 
geologii na Mc Gill University; 1894–1924 profesor, nástupce 
Sira Johna W. Dawsona. Prováděl geologické mapování a 

petrografický výzkum v prekambriu v j. Quebecku a jv. On-
tariu. Prokázal, že anortozity, dosud pokládané za metase-
dimenty, jsou vyvřelinami. 1896 popsal s B. J. Harringtonem 
z nefelinického syenitu u Dungannon v Hastings Co., On-
tario, nový druh amfibolu hastingsit. Ve 20. letech pracoval 
na Cejlonu, poté se věnoval dějinám geologie (1938 vydal 
velmi ceněnou syntézu). 1913 prezident 12. mezinárodního 
geologického kongresu v Torontu. 1918 prezident Geologi-
cal Society of America.
Adams, F. D. (1903): The Monteregian Hills, A Canadian pet-
rographical province. – J. Geol. (Chicago), 11, 239–282.
– (1909): On the origin of the amhibolites of the Laurentian 
area of Canada. – J. Geol. (Chicago), 17, 1–18.
– (1929): The Geology of Ceylon. – Canad. J. Res., 1929, 425 
– 511.
– (1938): The Birth and Development of the Geological 
Sciences. London, 506 s.
AFANASJEV, Georgij Dimitrijevič, sovětský geolog a pe-
trograf, 4. (17.) 3. 1906 Novorossijsk, j. Rusko – 1975.
Absolvoval 1930 univerzitu v Leningradu. Působil v Institutu 
geologických věd AV SSSR. Od 1958 zástupce hlavního se-
kretáře Prezidia AV SSSR. Zabýval se petrografií, geochemií 
a geochronologií vyvřelin, zejména Kavkazu, a obecnými 
problémy endogenních procesů. 1960 expert v Egyptě. Po-
čátkem 70. let se podílel na společném projektu výzkumu 
magmatických a metamorfovaných hornin čs. a sovětských 
geologů (sborník Opyt korreljacii magmatičeskich i meta-
morfičeskich porod, Moskva 1979), při výzkumu středočes-
kého plutonu. 1953 člen korespondent AV SSSR. 
AGASSIZ, Alexander Emmanuel Rodolphe, americ-
ký přírodovědec a důlní podnikatel švýcarského původu, 
17. 12. 1835 Neuchatel, Švýcarsko – 22. 3. 1910 Cambridge, 
Massachusetts, USA, nebo 27/28. 3. 1910 na lodi v Jaderském 
moři.
Syn Louise A. (viz), 1846 s rodiči přesídlil do USA. Po absolvo-
vání Harvard College v Cambridge, Massachusetts, působil 
u otce v Muzeu srovnávací zoologie Harvard College. 1874 
kurátor, 1902 ředitel muzea. Současně 1871–1910 prezident 
Calumet & Hecla Mining Company, těžící ložiska ryzí mědi 
v revíru Lake Superior v Michiganu. Pod jeho vedením se 
společnost stala významným a velmi ziskovým producen-
tem mědi. V 70.–80. letech prováděl geologický výzkum 
v Kalifornii a Michiganu. Jako zoolog studoval měkkýše, 
ostnokožce aj. Vedl oceánografické expedice do Pacifiku a 
Karibského moře, zkoumající korálové útesy, hlubokomoř-
skou faunu a sedimenty. Byl odpůrcem teorie Ch. Darwina o 
vzniku útesů dorůstáním. 1901 prezident Národní akademie 
věd.
Agassiz, A. E. R. (1865): North American Acalephae. Cam-
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Přítelův omyl – Václavovi Kopečnému

Jeden můj přítel
je přítelem skal a kamení a písků
ví kde se vzaly a proč jsou hranaté a blýskavé
o fylitech ví také patrně všechno
všechno co stojí ve foliantech
O tom že fylity vznikly z vášně vílích polibků
určených sametovému lesku měsíční noci
na pokraji bučiny
tak o tom se dovídá až teď
nikdy není pozdě
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HLÍDAČOVÉ ZEMĚ ČESKÉ, jejich systém, výskyt a určování 

Věnováno památce chaty Aurory a jejímu osazenstvu, Societas Scientarum Auronensis, Praha 1951 (přetištěno z cyk-
lostylové kopie). 
(Obrázek vzhledem ke špatnému stavu kopie nelze publikovat v uspokojivé kvalitě)
Custodes regni bohemiae – Eurom divisio, lokalitae et determinatio
Vatchmen of Bohemia – Their systematic, occurence and determination
Les gardienne de la Boheme – Leurs systeme, present et determination
Die Wachter Bohmen – Ihrer Systém, Erscheimung und Bestimung
Storoži Čechii – ich ???(nečitelné), javlanije i opredelenije (originál v azbuce)
ÚVOD
Během posledních let měli autoři možnost při svých výzkumech studovati hlídače nejrůznějších druhů a rodů, jejichž 
výzkumem se dosud nikdo nezabýval. Je nutno, aby všechna vědecká veřejnost zvěděla více o hlídačích, neboť jejich 
výskyt je důležitým činitelem při všech výzkumech petrografických, mineralogických, geologických i paleontologic-
kých a do značné míry ovlivňuje zdar vědeckých výprav a expedicí. V tomto díle podáváme výsledky svých bádání a 
zkušeností, které jsme načerpali na svých výpravách, užívajíce též některých důležitých poznatků jiných autorů, jako 
jsou zejména pan R. Horný, I. Štafl, kterým na tomto místě vzdáváme nejponíženější poklonu. Dále je naší vzácnou 
povinností poděkovat všem těm, kteří nás na našich exkursích doprovázeli a hlídače zjišťovati pomáhali, jakož i nosili 
do značných vzdáleností sběry autorů, zvláště pak A. Marešovi, Z. Kisslíngovi, prof. Trymlovi, prof. Rejzkovi aj.
Vlastním účelem této práce je podati systematický přehled našich hlídačů, jejich nejdůležitějších lokalit a konečně 
i praktický klíč k jejich určování.
SYSTEMATICKÝ PŘEHLED
 Pod pojmem hlídač rozumíme zjev, objvující se v různých částech povrchu zemského, který má vliv na terénní bádání, 
ať již vliv pozitivní nebo negativní.
TABULKA HLÍDAČŮ
Custodes sensu latissimo
1. C. vulgares  2. C. ferrati  3. C silvani   4. C incertae sedis
A/C. rapidi  A/C. atroces  A/ Paleoscincti drabonenses A/ Avia armata
B/C. flečkiani  B/C. innocentes  B/C. mastodonti   B/C. stultissimus H.
C/C. stuti     C/C. rejzeki   C/ Rýbrcoul
D/C. boni         D/C. nocturni
E/C. obvii
I. Custodes vulgares 
Nejběžnější čeledí hlídačů jsou hlídači obecní /C. vulgares/. Právě tato skupina zasluhuje největší pozornost nejen pro 
svůj hojný výskyt, ale i pro důležitost jednotlivých druhů a protože systematika této čeledi není dosud dostatečně 
probádána. Při praktickém studiu hlídačů této čeledi se stále dosud naráželo na těžko překonatelné obtíže /C. flečka-
ini, C rapidi/. 
Demonstrace: rozkopání 1m2 půdy minimálně. Hlídače obecné lze poměrně snadno demonstrovati. Obyčejně se obje-
ví již po rozkopání 1m2 pozemku /silnice/. Neobjeví-li se po tomto zákroku, je nutno přikročit k lámání ovocných stro-
mů, vytínání ozdobného křoví, příp. házení bloků hornin směrem ve kterém se C. vulgaris pravděpodobně objeví.
A/ C. rapidi je jedním z nejnebezpečnějších druhů této čeledi. Vyznačuje se vysokou postavou /190 i více cm/, zchát-
ralým zevnějškem, potměšilým výrazem tváře. Třímá obyčejně v pravé /zřídka v levé/ ruce hůl, bič či střelnou zbraň. 
Fajfka je u těchto hlídačů zjevem vzácným a mají ji jen některé transcedentní druhy se vztahy k tlučhubům/ C. fleč-
kiani/.
Patří sem: Custos rapidus ze Švagerky u Zlíchova, který s pustým láním mávaje holí nad hlavou hnal r.1944 jednoho 
z autorů po 300m od naleziště jz. směrem.
Custodes rapidi z Korycan, kteří lstivě číhají na vědecké expedice, přicházející pátrat v korycanských pískovcích , ulo-
žených ve zdi.
Hlídač vokovický, objevený při výkopech ve vokovické cihelně 1946, svými prvními výstupy se hlásil spíše k tlučhubům 
I.řádu, ale byl pravým hlídačem zuřivým, ale později když výkopy postupovaly a když bylo použito lopat a krumpáčů 
ukázal se býti zástupcem hlídačů zuřivých. Byl to hlídač značně nebezpečný, rafinovaně se dovedl blížit z různých 
stran, skrývaje se za strom a tváře se nenápadným. Zblízka /asi ze 30m/ podnikal útok za hlasitého lání, mávaje holí. 
Od ostatních hlídačů se odlišoval vytrvalostí a houževnatostí. Dovedl až čtyřikrát za odpoledne podniknout útok, 
aniž by jevil známky únavy a z toho důvodu musely výpravy přikročit k některým mimořádným opatřením, totiž že 
vždy jeden člen pozoroval pohyby hlídače, zatím co druzí podnikali výkopy.
S politováním musím doznat, že tomuto hlídači se podařilo na rok přerušit výzkumy, dal totiž celý výkop zavézti dvě-
ma fůrami popele a jiného neřádstva. Výkopy ve větším rozsahu bylo pak možno provésti až v r. 1947.
B/ C: flečkiani: Tuto skupinu jsme nazvali ku cti jednoho z autorů, který má nemalé zásluhy o probádání duševního 
obzoru těchto zvláštních zjevů, zvláště pak jejich psychologie. Vyznačují se obtloustlostí, zevnějšku zchátralého až 
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dobrého, výraz obličeje varíruje podle místní situace. Začasté mívají hůl a fajfku, které však /hole/ nikdy nepoužívají. 
Lze je od ostatních druhů odlišit podle nesouvislých výkřiků.
Patří sem: C. flečkianus z Perníkářky z Košíř, který se plíží kolem objektů cihelny, pustě a sprostě laje, ale vystoupiti 
po skalách a aktivně zasáhnout se nikdy neodvažuje. V případě nebezpečí se skrývá v budovách cihelny. Snese i drzé 
odpovědi a sprosté nadávky. Objeven byl r.1950 v bohdaleckých břidlicích českého ordoviku.
C. flečkianus z Velké Chuchle, který několikrát se snažil rušiti výkopy r. 1948-9. Ohlašoval se vždy jadrnými nadávkami, 
hrozil obyčejně lesní správou a policií. Konstatován byl celkem čtyřikrát. 
Nový druh byl objeven na výstavě r.1950. Oděn byl v štráfkovaný kabát, vysoký byl 170 cm. Na placaté trojklonné če-
pici měl číslo 168. Hulákal hrubě, aby nebyla poškozována svítící mapa, ovšem marně. Na tomtéž místě se vyskytovali 
též hlídači s číslem 8, 16, 21 blíže neprozkoumaní.
C/ C: stulti: Jsou to hlídačové vesměs obstarožní, mající znaky různých skupin, takže v některých případech nelze 
rozlišit přesně druh.
Patří sem: Skupina hlídačů hlubočepských, někteří hlídačové z okolí Roudnice /Doksany/ a konečně hlídač Litomě-
řický, význačný přítomností dvou psů. Jsou to celkem nevýznamné typy hlídačů, při výzkumech se poznají tím, že 
obyčejně práce mineralogů a geologů považují za zlatonosné sejfy.
D/ C: boni: V českých zemích se vyskytují velmi zřídka a rovněž ze zahraničí nemáme o nich zpráv.Autoři měli mož-
nost setkat se s nimi pouze v Koněprusích. Jsou to živlové neškodní ba prospěšní a neváhají často přiložit ruku k dílu 
a zúčastniti se vědeckých výkopů. Kromě zmíněných druhů z Koněprus sem patří hlídačové Železnobrodští a někteří 
hlídačové z Českého Středohoří.
E/ C: obvii: česky zvaní cestáři. Znaky se shodují s různými druhy. Zpravidla nosí lopatu a jsou úředně chráněni.
Patří sem např.: Cestář loděnický, který se objevoval jeda na kole. Zuřivě nadával a byl značně nebezpečný. Zuřivost 
byla celkem oprávněná, neboť byly při výzkumu strhávány bloky vápenců a vrhány na silnici. C. obvii se objevují té-
měř na všech silnicích a cestách českých zemí.
II. Custodes ferrati /železničáři/
Demonstrace: Obyčejně stačí k demonstraci rozkopávání železničních zářezů v jakémkoliv rozsahu. Dobře se osvěd-
čuje zasypávání příkopů případně i trati, jakož i svalování větších balvanů. Nepodaří-li se demonstrace tímto způ-
sobem, je nutno hlídače přivolat házením kladiv do signálních drátů, případně je nutno použíti třaskavin. Po tomto 
zákroku se C. ferratus objeví v nejkratší možné době.
A/ C: atroces – ž. sveřepí. Celá tato skupina si vyžaduje zvláštní pozornost, ježto jsou tu zahrnuty velmi význačné a 
charakteristické zjevy, které jsou, bohužel, v našich krajích dosti hojné. Setkáváme se s nimi v zářezech, v okolí náspů, 
při vjezdech do tunelů a často i v otevřeném terénu kde je jejich přítomnost obzvlášť nežádoucí. Zevnějšek těchto 
hlídačů působí obecně často zchátralým dojmem /potrhaná, obnošená železničářská uniforma, dobré boty se špič-
kami zvednutými až do úhlu 45°/. Vždy mají starší železničářskou čepici vesměs krychlové soustavy, nebo i drobný 
šesterečný klobouk, případně v zimě huňatou kožešinovou čepici, která jim dodává hrozivého a poťouchlého vzezře-
ní. Obličej má charakteristický sveřepý výraz /celkovou konfigurací se dá srovnati s vzezřením cowboyů, katů, čertů, 
domovníků, revizorů případně i loupeživých rytířů a pirátů/. Vousy jsou časté /vesměs černé/, ušní boltce často odstá-
vají v úhlu až 65°, ruce jsou mohutné a nebezpečné. Taktika sveřepých hlídačů bývá různá. Některé druhy se neslyšně 
plíží, případně i plazí kolem naleziště a potom náhle s hurónským řevem se vrhají po způsobu šavlozubých tygrů 
mezi vědecké výpravy. Jiné druhy se již z daleka hlásí všelikými nadávkami a hrozbami, mávajíce kyjem, lopatou nebo 
železničářským praporkem. Jsou i takové druhy, které nejen že se z halasným řevem ženou na výpravy, ale pliváním a 
metáním hornin, jakož i přískoky dodávají svým nájezdům značné působivosti /C. libenensis/.
Rozšíření: pražské okolí vůbec, severní Čechy /Roudnicko,Litoměřicko/, jižní Čechy, /Třeboňsko/ aj. Tato větev hlídačů 
je všeobecně hojně rozšířena v Čechách, nalézá se v plné síle i v zahraničí a rychle se rozšiřuje.
Patří sem: Custos ferratus var. Libeňensis. Nejtypičtější zástupce sveřepých železničářů z pražského okolí. Srážka s ním 
byly velice dobrodružné a nebezpečné. Když byly výpravy v r. 1945 celkem devětkrát / až čtyřikrát denně/ zmíněným 
hlídačem rušeny, odhodlal se tento ke geniálnímu útoku: plíže se zářezem a chvílemi přískoky, vyrazil znenadání na 
jednoho z autorů ze vzdálenosti asi 400 m. Plivaje, házel horninami (čediči a drabovskými křemenci) směrem k výko-
pu. Svému počínání dával váhy halasným sprostým řevem. Naleziště potom bylo výpravou dočasně opuštěno, načež 
se hlídač s mručením vzdálil.
Custos ferratus tetinensis: s řevem pronásledoval dvakrát výpravu u Tetína poblíže Berouna, hroze policií /r. 1947/. Za 
svou činnost byl ztrestán dávkou vody z vlaku. Zasažený hlídač, stojící u své boudy, mávaje rukama chytil svou pole-
tující čepici a pustě nadával. Další průběh akce nemohl být pro rychlost vlaku sledován.
Sveřepí železničáři lodenští a vrážští jsou podobni předchozímu typu.
Custos ferratus zálezlensis: vyskytuje se v zářezu dráhy Litoměřice – Ústí nad L. sz. od Litoměřic. Objeven byl r. 1950 
při exkurzi do Č. Středohoří. Hlásil se nesouvislými výkřiky a zlostným dupáním.
Několik železničářů jihočeských, známých dosud nedokonale.Vyskytují se v otevřeném terénu v okolí Třeboně a Lom-
nice n. Luž. Při demonstraci je třeba dbáti opatrnosti, neboť jezdí na kole těsně vedle trati.
Custos ferratus třebaňensis : objevuje se poměrně zřídka v zářezu dráhy vých.od co. 310. Jde o hlídače velmi drzého, 
který dovede velmi účinně rušit shazování skal v zářezu, i když větším pracem přece nemohl zabránit.
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B/ C: ferrati inocentes – železničářové neškodní. Celkem nevyhraněný typ hlídačů vzezření vesměs přihlouplého. 
Oděni bývají v uniformu, někdy i frakovitého střihu. V ruce mívají hůl, trubku nebo i lucernu. Celkem se vyskytují sice 
hojně, ale jejich výskyt není tak nápadný jako u železničářů sveřepých. K výpravám se chovají buď zcela netečně, 
nebo napomínají k provádění menších škod. Hojné jsou i případy, že hlídač se zvědavě vyptával a pak, dostav odpo-
věď, že se pátrá po zlatu, stříbru nebo pokladu, neprodleně s úctou zmizel.
Patří sem : Custos ferratus ineptus z Hlubočep u Prahy.
C. ferratus z okolí Hazmburka
Hlídačové z okolí Českých Budějovic /na nalezištích vltavínů/.
Několik neškodných železničářů od Úval a Holyně.
Ojedinělý zástupce zvláštního typu neškodných hlídačů ze zářezu v Dalejském údolí, jediný železničář, který aktivně 
pomáhal při kopání přímo v zářezu dráhy, aniž by věnoval pozornost balvanům padajícím do těsné blízkosti kolejí. 
Činnost geologů ještě chválil a obdivoval se nalezeným hlavonožcům. Objeven byl v r. 1949.
III. Custodes silvani /hajní/ 
Tato třída se dělí na tři podtřídy. Zahrnují se do ní všechny zjevy, vyskytující se v lese, nezřídka vousy mající /C. rej-
zeki/. Skupiny vyhynulé měly tyto znaky vždy. Krom toho měly v ústech dlouhou fajfku, zvící až půl metru, pušku 
přes rameno, brašnu a hůl v ruce, které často aktivně užívaly. Dnešní druhy jsou méně výbojné a na své ozbrojení se 
málo spoléhají. Vyhrožují ponejvíce lesními úřady, nadlesními, policií a jinými institucemi. Výstroj často chybí a rovněž 
s vousisky se nyní setkáváme řidčeji. Je proto velmi důležité náležitě studovati tyto zjevy a za příčinou studia častěji 
demonstrovati jednotlivé druhy, k čemuž stručný návod dovolujeme si podati :
1. hvízdání, roztloukání kamenů, eventuelně historických památek, plašiti zvěř jakož i ostatní ptactvo. Nepřiblíží-li se 
některý člen této skupiny musíme
2. s velkým hlukem a bujarým řevem poraziti několik stromů. Neobjeví-li se ani tehdy, je nutno užíti způsobu třetího.
3. vhoditi sirku do 2,5 kg dynamitu, který se doporučuje na běžnou expedici nositi v lahvích a škatulích olověných. Je 
nutno pojistiti se rovněž pro všechny případy poslední vůlí. Nepřiblíží-li se ani po tomto zákroku přivolávacím, je jisto, 
že les je těchto nebezpečných živlů prost a je možno počítati s prací bez obav a možno i prováděti hlubinné vrty.
Jednotliví členové této skupiny jsou: A/Paleoscincti drabovenses nazvaní podle význačného naleziště v drabovských 
křemencích. Česky slují též hajní potrhlí. Již název vystihuje základní jejich rys: potrhlost se projevuje vřískáním po 
lese, házením nejrůznějších druhů hornin. Rány holí do hlavy expedice nejsou řídkým případem. Již z toho je vidno 
jak nebezpeční jsou tito tvorové. Jejich zevnějšek odpovídá jejich vnitřnímu založení. Nebylo by divu, kdybychom 
spatřili P. drabovenses v brnění středověkém či v úboru bojovníka husitského se srdlicí příp. s halapartnou pono-
censkou. Proto takové zjevy nelze v lese považovati za blázny, ale jest si vždy mysliti na hajného potrhlého. Častěji 
však chodí oděni v otrhané cáry nebo ve fraku s buřinkou. Hůl třímají vždy, podle ní je možno bezpečně je poznati 
v každém přestrojení. Pušku mívají zřídka, protože lesní úřady jim v zájmu veřejného pořádku pušky odebraly. Přesto 
však často dochází k nebezpečným úrazům. Vtrhne-li do lesa tlupa geologů, bývají tito hajní poštváni na expedici za 
příčinou ochrany lesa. Vousy mívají pouze krátké nebo žádné. Dýmka bývá velmi dlouhá až 0,5 m. Často však kouřívají 
doutníky či cigára.
Patří sem: Paleoscinetus drabovensis z Drabova u Berouna, který je obtloustlejší postavy se všemi typickými znaky 
této skupiny. Hromově nadával, a to i na lidi obstarožné lesem se procházející. Díry a vrty se musely zasypávat. Nezříd-
ka vodil též na lesní správu či vyžadoval mastnou pokutu.
P.drabovensis z Jinců u Příbramě. Bývá švihácky oděn. Nenadává, pouze suše rozkazuje. Výkopy se musely den nato 
zasypávat.
B/ C: mastodontes: Česky zvou se tlučhubové druhého řádu. Vyznačují se hřmotným klením a nadávkami, kterými se 
současně ohlašují. Aktivně nikdy nezasahují. Často se vychloubají /myslivecká latina/, nebo udávají kolik již odvedli 
geologů na lesní správu, či kolik chytli pytláků. Ani jednomu nelze věřiti a spoléhati na tyto řeči znamená stavěti 
dům na písku. Klacek většinou nenosí, ale mají vždy skvěle vypracovanou fintu. Vous mívají dlouhý, na tvářích licousy 
z 99% mají fajfku, ale krátkou /10 cm/, aby jim v případě útěku nepřekážela. Zevnějšku bývají elegantního, podle po-
slední módy. Často se objevují též v uniformě vyšší osobnosti, myslivců, lesníků, nadlesních, dozorců atd. Dbají, aby 
si nikde šatstvo neumazali.
Patří sem: Hajný chuchelský, který byl spatřen vždy v doprovodu dvou nimrodů, měl zelený šat s výložkami, elegantní 
klobouk. Dotazoval se přísně na účel výkopů. Aktivně nezasáhl.
Hajný maloskalský: pokřikuje zpravidla na výpravu lezoucí po pískovcových skalách. Jeden z autorů mu sypal na hla-
vu písek, při čemž dotyčný hajný vztekle hrozil. Pak utekl. Aktivně rovněž nezasahoval.
C/ C: rejzeki: Jsou nazváni ku poctě jistého váženého měšťana města Prahy, kterému se dobrými vlastnostmi neo-
byčejně podobají. Jak název praví, jsou vousatí. Vous bývá dlouhý až k pasu, takže často mezi ním není patrná ani 
prostředně dlouhá dýmka. Pušku nosí zřídka střílející, rezavou a zohýbanou. Nosí též hůl. Zevními vlastnostmi se 
podobají vyhynulým druhům. Bývají to hajní dobří, často i pomáhající. Hodně klejí, aby geology udržovali v mírném 
odstupu. V Českých zemích již vymírají.
Patří sem: Hajný držkovský který nenamítá nic proti výkopům, autorům dovolí dokonce česání hrušek z vlastního 
stromu. Je dlouhý, vychrtlý, v doprovodu zlého psa. (další dva řádky bohužel nečitelné)
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Custodes incertae sedis
Kromě výše uvedených druhů jsme narazili při svém studiu na několik individuí, která při dosavadních znalostech se 
nám nepodařilo systematicky zařadit. jsou to zjevy poměrně řídké, svým způsobem mnohdy i záhadné. Při dnešním 
stupni vědeckého bádání je dosud nemožné zjistit jejich charakteristické rysy. Odtud také název celé skupiny c. in-
certae sedis tj. hlídačové nejistého postavení. Jen tolik můžeme dnes o této skupině říci, že výzbroj nebo postavení 
dodává těmto hlídačům zvláštní důležitosti pro jejich nebezpečnost. Zdá se ,že právě hlídačové incertae sedis před-
stavují nově vznikající třídu, případně tříd několik. Zde se naskýtá veliké pole působnosti pro mladé badatele, neboť 
je zde nejen mnoho problémů nevyřešených, ale i zcela neřešených.
Do této skupiny zatím klademe: A/Kozákovská baba /Avia armata/. Je známa pouze na základě jediného, zato však 
velmi nebezpečného konfliktu. Vyřítila se totiž znenadání na nic netušícího badatele – mineraloga, který na bram-
bořišti konal výzkumy. Podle vyprávění účastníkova zaslechl nejdříve pusté lání a nadávky a pak teprve spatřil tento 
ohromující zjev: ze vzdálenosti asi 100 m se řítila venkovsky oděná žena, mávajíc výhružně kosou. Zjev prý nápadně 
připomínal postavou čarodějnici. Dotyčný mineralog se duchapřítomně dal na útěk, ale ku své hrůze zjistil, že jej 
Kozáková baba pronásleduje, bez ohledu na pole a meze. Teprve po delším ústupu se dostal z dosahu tohoto pozo-
ruhodného zjevu. Za lokalitu pokládáme Záhoří jako pravděpodobné sídliště Kozákovské baby.
B/ Custos stultissimus H: Vyznačuje se nebývalou, ba příslovečnou hloupostí a nadutostí. Autoři zařadili tento zjev 
k hlídačům incertae sedis po jistém váhání, jsouce si vědomi, že k pravým hlídačům jej vlastně zařaditi nelze. Lze ho 
poznati podle toho, že vše před ním prchá v hrůze jako před živelnou katastrofou, kteréžto pohromě přisuzujeme 
také původ tohoto elementu. Bližší podrobnosti se zkoumají. Za lokalitu považujeme Praha 5.
C/ Rýbrcoul či Krakonoš je vázán svým výskytem na hory krkonošské, pro něž je charakteristickým. Na rozdíl od 
předešlých typů je typem kladným a proslýchá se, že je prvním a nejúspěšnějším sběratelem u nás. Ze žárlivosti střeží 
mineralogické poklady Krkonoš a pronásleduje často expedice mlhou, hromy, deštěm, severákem, lavinami apod. 
Autoři neměli možnost setkati se s Krakonošem osobně, ale na vlastní kůži poznali jeho zlé účinky. Jest známo, že se 
vyskytuje v různých podobách a že se může převtělovat / myslivec, pocestný, osel, býk/. Bližší podrobnosti si může 
zájemce vyhledat v rozsáhlých spisech o Krakonošovi. /Viz též B. Němcová: Babička/.
D/ Custodes nocturni /ponocní/: Jsou vymírající druhy, zachovalí dosud jen v nejzapadlejších dědinách a v pohád-
kách. Jsou to hlídačové celkem nevýznamní a jsou nebezpeční pouze tehdy, nocuje-li se na nalezišti. Typickým zna-
kem je halapartna ponocenská, roh, lucerna, baňatý nos /tak zvaná okurka/ a láhev s rumem. Byli značně hloupí a pro 
tuto vlastnost často od různých darebáků zneužíváni. Zajímavé je, že mají zásluhy o kulturní život v obcích v době 
vánoční /troubení a pění koled/. Dnešní generace není s těmito zjevy prakticky obeznámena. Demonstrace jsou ob-
tížné, neboť zpravidla v noci spí podepřeni halapartnou a opojeni rumem a ve dne naspávají noční službu.

KLÍČ K URČOVÁNÍ HLÍDAČŮ
A. Klíč čeledí: 
1. a/ Hlídačové neuniformovaní, mají-li uniformu, tedy tmavomodrou, čepici s číslem – 2
b/ hlídačové uniformovaní – 3,– 4,
2. a/ Zevnějšek ošuntělý, šaty neurčitého střihu a barvy, boty většinou tzv.bagančata. Čepice, mnohdy i vojenského 
střihu /c. k. rak. armáda/, nikdy klobouk : C. vulgares /hlídačové obecní/.
b/ Hlídačové zcela jiných vlastností. Někteří oblečeni v šat posledního střihu, jiní se projevují jako přírodní katastrofy. 
Též pouze v noční době a s halapartnou: C. incertae /hlídačové nej.post./
3. Uniforma barvy zelené, klobouk s kamzičí štětkou, nezřídka holinky, puška či hůl a fajfka. Vyskytují se v lesích, hájích 
a doubravách. C. silvani /hajní/.
4. Uniforma původně modré barvy, více či méně vybledlá. Čepice v podobě úzkého válce s kšiltem /černým/. Hůl 
žádná. Vyskytují se u svého obydlí, mají červený praporek, trubku a lucernu. C. ferrati /železničáři/. Vyskytují se poblíž 
železničních tratí.
B. Klíč druhů: 
Custodes vulgares
1. a/ hlídačové zevnějšku zchátralého až dobrého – 2
b/ hlídačové dobrého zevnějšku či v tmavé uniformě – 3
2. a/ Postava vysoká, sveřepý výraz v obličeji, nosí hůl či jinou zbraň, které používá. Jsou vytrvalí a lstiví: C. rapidi 
/hlídač zuřiví/.
b/ Postavy obtloustlé, nosí fajfku a hůl, které nepoužívají /rozdíl od C. rapidi/. Pustě lají a vyhrožují. Před nebezpečím 
prchají: C. flečkiani /tlučhubové I.řádu/.
c/ Postavy různé, vyskytují se pouze u cest. Hojně nosí lopatu a pohybují se na jakémkoliv vozidle /bycikl/ C. obvii 
/cestáři/
d/ Hlídačové postarší, přihlouplí, geologické práce považují za hledání zlata, pokladů atp. : C. stulti /hlídači přihlouplí/. 
e/ Velmi řídké druhy hlídačů, kteří nepřekážejí provádění geologických výzkumů, jsouce si vědomi jejich důležitosti. 
Zajímají se o geologickou literaturu, pomáhají při pracích a shromažďují různé náhodné nálezy ve svém okrsku, aby 
je předávali geologům /za mírný bakšiš, nebo úplně zdarma/ : C. boni /hlídačové dobří/
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3. a/ Hlídačové v tmavé uniformě s portýrskou čepicí s číslem /obecně zvaní kustodové/. Vyskytují se na výstavách 
všeho druhu, rádi napomínají občany a vyvolávají hádky /vykládají si rozumy/: C. flečkiani /viz též 2. b/
b/ Hlídačové dobře oblečení, ostatní znaky se shodují s 2. b – e, patří do těchto skupin /C. flečkani, obvii, stulti, boni/.
Custodes ferrari
4. a/ Hlídačové v obnošené železničářské uniformě s čepicí, v zimě s huňatou kožešinovou čepicí. Ozbrojeni jsou 
kyjem, lopatou či praporkem. Výraz tváře je divoký. Hurónsky řvou a klejí, popř.metají kameny. Hojně rozšíření v Če-
chách zvláště v pražském okolí: C. atroces /železničáři sveřepí/.
b/ Hlídačové slušnějšího zevnějšku, nezřídka v uniformě frakového střihu. V ruce třímají hůl, trubku či lucernu. Výraz 
tváře přihlouplý. Výprav si buď vůbec nevšímají, nebo napomínají k dělání menších škod, mnohdy se i zvědavě vyptá-
vají: C. inocentes /železničáři neškodní/.
Custodes silvani
5. a/ Hajní nosící hůl – 6.
b/ Hajní bez hole – 7.
6. a/ Hajní výstředního zevnějšku, buď odrbaní, nebo ve fraku, zřídka nosící pušku, vždy však pevnou hůl, vousy mívají 
krátké, fajfku dlouhou až 0,5 m, nebo kouří doutníky a cigára. Vřískají po lese, házejí kameny a střílejí z pušky /pokud 
ji mají/ na geology : C. paleoscincti drabonensis /hajní potrhlí/.
b/ Dlouhé vousy až do pasu, prostřední dýmka, ozbrojeni jsou zohýbanou a rezavou puškou a holí. Hodně klejí, ale 
neubližují, naopak pomáhají: C. rejzeki /hajní vousatí/.
c/ Řídké zjevy s lesknoucí se puškou a holí, ostatní vlastnosti viz 7a.
7. a/ hajní zřídka ozbrojení holí, nosí lesknoucí se pušku, vous je dlouhý /mívají licousy/, většinou nosí fajfku asi 10 cm 
dlouhou. Zevnějšku jsou elegantního, vyznačují se klením a chvástáním, ale prchají při každé známce odporu geolo-
gů C. mastodonti /tlučhubové II. řádu/
Custudes incertae sedis:
8. a/ Bytosti přirozené, lidské – 9.
b/ Zjevy zdánlivě nadpřirozené, tzv. živelné pohromy – 10.
9. a/ Element objevující se ve dne u Kozákova, nebezpečně ozbrojený kosou, zuřivý, s šátkem na hlavě: Avia armata 
/Kozákovská baba/.
b/ Objevují se pouze v noci, ozbrojeni halapartnou, s lucernou, baňatým nosem /tzv. okurkou/ a lahví s rumem: 
C. nocturni /ponocní/
10. a/ Zjev neviditelný, projevující se pouze hromem, sněhem, bleskem, vichrem a průtrží mračen. Pouze na Krkono-
ších: Rýbrcoul /Krakonoš/
b/ Po živelné pohromě /lidé jsou tišší, zamlklí, způsobně chodící, či se skrývající/ se objevuje člověk šviháckého ze-
vnějšku, úžasně hloupý a nadutý : C. stultissimus /h. nejpitomější/. 

J. Fleček, I. Chlupáč a V. Pliška
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