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Editorial
Výzva ke kanditatuře do nového výboru České geologické společnosti
Vážené kolegyně a kolegové! Tři roky uběhly jako voda a na podzim tohoto roku 2006 tu opět budeme mít řádné valné
shromáždění Společnosti i volby do nového výboru. Předběžný termín konání valného shromáždění bude polovina
listopadu. Rádi bychom se však již nyní, s předstihem, obrátili na Vás na všechny s výzvou k hojné kandidatuře do těchto voleb. Obracím se hlavně na Vás, mladé kolegyně a kolegy, kteří máte chuť říci své slovo k dalšímu směřování naší
komunity, měnit věci k lepšímu a také energii prosazovat tyto svoje názory ve veřejné službě všem, kterou je práce ve
výboru rozhodně především.
Svou žádost o nominaci do voleb prosím zasílejte Dr. Táborskému nejlépe e-mailem: taborsky@cgu.cz do 20. 10. 2005.
Nezapomeňte prosím připojit i svůj krátký životopis v rozsahu do půl stránky standardního formátování se zdůrazněnými aspekty či oblastmi aktivit ČGS, na které byste se v případě svého zvolení do výboru rádi zaměřili především.
Petr Budil
Zápis z valného shromáždění České geologické společnosti, konaného dne 21. 10. 2005
Přítomno 52 členů s hlasovacím právem (viz prezenční listina). Korespondenčně své hlasy poslali čtyři účastníci, valné
shromáždění se v úvodní části jednání rozhodlo, že jejich hlasy budou rovněž započítány do hlasování.
Valné shromáždění se usneslo na těchto závěrech:
1. Dr. Arnošt Dudek, DrSc., byl jednomyslně jmenován čestným členem České geologické společnosti za celoživotní
zásluhy o českou geologii.
2. Byly jednomyslně odsouhlaseny změny stanov ve variantě navržené výborem, ale doplněné o připomínky členů
(varianta předložená na 2. sjezdu České geologické společnosti ve Slavonicích). Tato verze stanov byla přímo na schůzi
valného shromáždění ještě doplněna o tyto body:
a) doplněn článek 3. stanov, v bodu 3 týkajícím se členství a spolupráce s mezinárodními organizacemi o „IUGS“,
b) článek 13 týkající se zániku členství o bod d) „úmrtím člena“,
c) článek 15, bod d týkající se rozšířeného výboru o jeho stručnou deﬁnici„(výbor, předsedové poboček a oborových
skupin)“.
3. Valné shromáždění neschválilo návrh týkající se zrušení korespondenčního hlasování při volbě členů výboru, naopak uložilo výboru do příštích voleb zajistit umožnění tohoto hlasování i přes internet, ovšem formou, která zaručí
regulérnost hlasování (zamezení duplicitního hlasování za jednu osobu apod.). Výbor v této souvislosti apeloval na
všechny přítomné s žádostí o hojnou účast zejména mladých členů v nominaci na členy budoucího výboru, jehož
volby proběhnou v roce 2006.
4. Valné shromáždění po detailní diskusi schválilo prostou většinou hlasů – 46 pro, 8 proti (včetně tří nepřítomných
členů hlasujících korespondenčně) a 2 se zdrželi hlasování – novou výši členských poplatků ve variantě 400 Kč ročně
pro řádné členy a 150 Kč ročně pro studenty a důchodce, ale bez možnosti bezplatně odebírat časopis společnosti
„Journal of the Czech Geological Society“. Ostatní navrhované varianty nezískaly potřebnou podporu. Zároveň valné
shromáždění uložilo výboru provést detailní analýzu ﬁnacování časopisu „Journal of the Czech Geological Society“
s cílem zjistit, jaká je výrobní cena jednoho čísla a kolik členů ČGSpol Journal odebírá či pravidelně kupuje. Tato analýza by v budoucnu umožnila kvalitnější rozhodování o jeho další distribuci mezi odbornou veřejnost (varianty zahrnutí
do členských poplatků či cenového zvýhodnění členů ČGSpol, jeho elektronického šíření apod.).
Petr Budil

Zprávy a oznámení
2. sjezd České geologické společnosti
Ve dnech 19.–22. 10. 2005 hostilo malebné městečko Slavonice na pomezí jižních Čech a Moravy druhý sjezd České
geologické společnosti. Na něm se setkali odborníci z různých ústavů, organizací i vysokých škol, studenti, ale i zájemci o geologické vědy z řad veřejnosti.
Sjezdu se zúčastnilo přes 150 osob. Na sjezdu celkem zaznělo více než 60 příspěvků z celého spektra geovědních oborů a bylo prezentováno přes 30 posterů. Nejprve si všichni účastníci vyslechli vyzvané přednášky předních odborníků
a následně se další jednání sjezdu rozdělilo do několika tematických bloků, které probíhaly v Městském kulturním
centru, Městském muzeu a v sále jedné z místních restaurací. Hlavní bloky sjezdu se věnovaly zejména ložiskům nerostných surovin, magmatické a metamorfní petrologii, strukturní geologii, mineralogii, paleontologii a své nezastupitelné místo měl také blok informatiky. Během sjezdu proběhly i dva workshopy – Geologie na internetu, kde se
diskutovalo o budování popularizačních stránek české geologie, a Workshop ﬁrmy NIKON, kde byly prezentovány
nejmodernější mikroskopy společnosti.
Organizátoři sjezdu připravili i přednášku pro veřejnost, která se konala v Městském muzeu. RNDr. Stanislav Houzar,
Ph.D., z Moravského zemského muzea přednášel o vzniku a nalezištích vltavínů a tektitů. RNDr. Pavel Hanžl, Ph.D.,
z České geologické služby pohovořil o zajímavostech Mongolska viděných očima českého geologa při geologickém
mapování v rámci projektu zahraniční rozvojové pomoci. Kromě přednášky pro veřejnost proběhla přednáška o geologii a geologické minulosti pro žáky v místní základní škole.
V průběhu jednání sjezdu byl Dr. Arnošt Dudek, DrSc., zvolen čestným členem České geologické společnosti. Při této
příležitosti se konala slavnostní večeře na počest Dr. Dudka, který zde dostal mimo jiné poster věnovaný jeho činnosti
v Českém masivu, vytvořený pracovníky oddělení archivu a databází & GIS České geologické služby.
V rámci sjezdu proběhla valná hromada České geologické společnosti, kde se jednalo o úpravách stanov a o nutnosti
zvýšení členských příspěvků, aby bylo možné i nadále zajistit i rozšiřovat aktivity společnosti.
Pro účastníky sjezdu byl připraven bohatý kulturní a společenský program, jako varhanní koncert v poutním kostele
na Monserratu, prohlídky historického jádra města, podzemí, muzea či městské věže. Na závěr sjezdu se konalo neformální přátelské posezení v jedné z místních restaurací.
Na sjezd navázaly v sobotu 22. 10. 2005 dvě paralelní exkurze – první byla zaměřena na centrální moldanubický pluton a druhá na moravské moldanubikum a jihlavský masiv.
Poděkování za uspořádání sjezdu patří zejména hlavnímu organizátorovi RNDr. Karlu Breiterovi z České geologické
služby a jeho dalším spolupracovníkům – Dr. Haně Breiterové, Dr. Barboře Schulmannové a Dr. Petru Budilovi z České
geologické služby, Dr. Jaromíru Leichmannovi z Masarykovy univerzity v Brně a paní Blance Čížkové, sekretářce České
geologické společnosti.
Pavel Bokr
Přednáškový cyklus České geologické společnosti
V průběhu dubna (datum bude ještě upřesněno podle časových možností přednášejících a oznámeno vývěskami a
e-mailem) proběhne další kolo přednáškového cyklu České geologické společnosti, tentokrát zaměřené na otázky
tektoniky a geologické stavby tepelsko-barrandienského bloku a jeho vztahu k ostatním jednotkám. Účast již předběžně přislíbili Dr. R. Melichar, Dr. Pavel Röhlich, Dr. Václav Kachlík a řada dalších předních odborníků. Přednáškové a
diskusní odpoledne bude volně navazovat na úspěšný seminář věnovaný tektonické stavbě paleozoika oblasti Barrandienu v Café Barrande, který proběhl na konci ledna a setkal se s nebývalým zájmem naší odborné veřejnosti.
Petr Budil
Zpráva o činnosti České geologické společnosti, pobočky Příbram v roce 2005
Přednášky:
31. 1. 2005, Sachalin – průzkum trasy ropovodu a jiné zajímavosti, RNDr. Eduard Straka, 19 účastníků
2. 5. 2005, Zajišťovací práce na starém důlním díle Jeroným u Čisté, Ing. Martin Šefrna, 23 účastníků
12. 12. 2005, Kamčatka 2005, Ing. Karel Škvor, 24 účastníků
Součástí přednášek byly informace o geologických akcích v ČR a seznámení s novinkami v geologické literatuře (J. Litochleb).
Exkurze:
28. 4. 2005, Jinecko – Běřín, Plešivec, Jince – s výkladem o geologické stavbě a ložiskách nerostných surovin pro širší
veřejnost – J. Litochleb, 75 účastníků
22. 10. 2005, exkurze v rámci 2. sjezdu České geologické společnosti – účast J. Litochleb, P. Černý
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Publikační výstupy: Vyšlo 9 odborných článků s mineralogicko-ložiskovou problematikou příbramské rudní oblasti
(různá periodika), další 4 studie jsou připravovány pro tisk.
Ostatní aktivity: Úzká spolupráce s Hornickým muzeem Příbram a Hornickým spolkem Prokop při společném pořádání akcí pro veřejnost a při přípravě stálé expozice Uran v dějinách českých zemích v Památníku Vojna (J. Litochleb,
K. Škvor, P. Černý, E. Litochlebová).
Jiří Litochleb
Pozvánka na jarní exkurzi č. 17
Blíží se jaro a s ním i jarní exkurze Geologické společnosti. Putování za paleo- a neovulkanity širšího okolí Turnova
bude i první geologickou návštěvou Geoparku UNESCO Český ráj. Vybrána byla následující trasa:
Paleovulkanity bude reprezentovat bájný vrch Kozákov. Navštívíme zde sbírku pana Votrubce, lom v achátonosných
melafyrech stejného jména a projdeme zdejší naučnou stezku. V lomu si připomeneme životní jubileum Karla Tučka a
jeho podíl na poznání zdejších ozdobných kamenů.
Další lokalitou bude Smrčí, čedičový lom, pro který je charakteristická přítomnost olivinických koulí (nodulí) s drahokamovou surovinou. Jde o součást rozsáhlého neovulkanického příkrovu zasahujícího k Semilům i Kozákovu.
V Lomnici nad Popelkou navštívíme dílnu dr. Luboše Hromádka, seznámíme se zde s broušením a leštěním sbírkových kamenů, prohlédneme si hezké acháty z okolí a kdo bude mít zájem, může si některý z vybroušených kamenů
koupit pro svou sbírku. Projdeme i místní muzeum, kde opět bude naše hlavní pozornost věnována minerálním ukázkám nejen z blízkého okolí. Čas nám zde vyjde i na krátkou informaci o zajímavých lokalitách GEOPARKU – prvního ve
státech nově přistoupivších k Evropské unii.
Z Lomnice se přesuneme k Troskám. Tento romantický symbol spojovaný se jménem K. H. Máchy je dominantou
Českého ráje. Za navštívení stojí nejen zřícenina, kterou tvoří věže Panna a Baba, jako taková, ale z našeho pohledu
geologů i zajímavý výchoz denudací vypreparované nefelinické výplně terciérního fosilního sopouchu. Tuto zajímavost obdivoval v 19. století i vědec a cestovatel Alexandr Humboldt, který ve svém cestopise označil Trosky za unikátní
útvar zasluhující ochranu. I jeho slov se dnes dovolávají ochránci přírody, snažící se zabránit výstavbě čtyřproudé
dálnice Českým rájem.
Poslední plánovaná zastávka je v lomu Frýdštejn. Zde budeme mít možnost nalézt si ve zdejších mandlovcových
melafyrech ukázky charakteristických jaspisů a achátů. Naše jarní putování tady skončí. S novými cestovními zážitky a
osobními nálezy se vrátíme do rodného velkoměsta.
Na exkurzi je nutno se předem přihlásit písemně, telefonicky, faxově nebo e-mailově u RNDr. Z. Táborského, Česká
geologická služba, Geologická 6, 152 00 Praha 5, tel.: 251 085 227, mobil: 606 738 858 a 606 284 696, fax: 251 818 748,
e-mail: taborsky@cgu.cz . Přednost budou mít dříve přihlášení. Odjezd v sobotu 20. 5. 2006 (sraz v 8.00, odjezd 8.15)
tradičně od Přírodovědecké fakulty UK, Praha 2, Albertov 6. U autobusu bude vybírán poplatek za autobus rozpočtený
na účastníky – bude-li autobus plný, poplatek bude menší. Občerstvení s sebou. Předpokládaný návrat do Prahy bude
kolem 18. hod.
Upozornění: Již několikrát se stalo, že se někteří závazně přihlášení nedostavili bez omluvy k odjezdu. Zůstala neobsazená místa, která mohla být využita později přihlášenými a odmítnutými zájemci a bylo také nutno zvýšit pro
jednotlivé účastníky poplatek za autobus, aby bylo možno uhradit i neobsazená sedadla. Pro příště budou tito lidé z
dalších exkurzí vyloučeni.
Ivan Turnovec a Zdeněk Táborský
Předběžná pozvánka na podzimní exkurzi č. 18 do Berouna a okolí
Na podzim roku 2006 se uskuteční geologická exkurze ve spolupráci s muzejní geoložkou Irenou Jančaříkovou z Muzea Českého krasu v Berouně.
Exkurze započne v Muzeu Českého krasu, kde si účastníci prohlédnou expozice s geologickou tematikou (Geologicko-paleontologická expozice Barrandien, Jeskyně a jeskyňáři v Českém krasu, Geopark Barrandien).
Z muzea se výprava přesune do terénu, konkrétně na trasu Beroun–Srbsko (cca 6 km) po levém břehu řeky Berounky.
Zde budeme nejprve procházet vulkanicko-karbonátovou sérií silurského stáří a navštívíme opuštěný diabasový lom
s ukázkami tzv. žabáku. Zajímavé jsou i negeologické objekty, tzv. „řopíky“, náležející k Československé opevňovací
linii z let 1935–1938 v údolí Berounky. Prohlédneme si štoly (nutná baterka) v legendárním vápencovém lomu Alkazar,
kde Němci za války budovali podzemní továrnu a kde je uložiště radioaktivního odpadu. U soutoku potoka Kačáku s řekou Berounkou uvidíme na skále zajímavé textury zvané stromataktis. Projdeme kolem kultovní Barrandovy
jeskyně a také kolem známých archeologických lokalit (např. Růžové abri). Seznámíme se se stratigraﬁí devonských
vápenců stupně pragu.
Exkurze bude věnována památce svérázného badatele v Českém krasu – Jaroslava Petrboka (1881–1960), který se
narodil před 125 lety.
Exkurzi zakončíme v restauraci v Srbsku, odkud je dobré vlakové spojení do Prahy i do Berouna.
Máte se vskutku na co těšit, bude to opravdu něco velkolepého!!!
Irena Jančaříková
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Přírodovědný klub „Café Barrande“ (Praha 3 – Žižkov, Ježkova ul. 8) v roce 2006
Přírodovědný klub Barrande změní v roce 2006 postupně svůj časový rozvrh. Tři a půl roku byl klub otevřen od pondělí do pátku celé odpoledne a večer jak zájmové činnosti (besedám, přednáškám, výstavám výtvarných prací přátel
klubu a schůzím), tak příležitostným setkáním (výročním schůzkám, oslavám nebo absolventským srazům).
V prvním pololetí 2006 bude klub otevřen jako dřív ještě po celý leden, tedy od pondělí do pátku od 14 do 21h (kromě svátků) společně s výstavou hornických exlibris, která potrvá do 3. února 2006. Pak bude rozsah klubovní činnosti
zčásti omezen, protože je třeba „nabrat dech“ – zváště fyzicky.
Počínaje únorem budeme soustřeďovat náš program besed a společenských sešlostí do jednoho až dvou dnů v týdnu. Chceme dodržovat již zavedené čtvrtky a snad i úterky. O dalších změnách a o programu našeho klubu Barrande
budeme nadále průběžně informovat ve Zpravodaji ČGS, na internetových stránkách (http://web.quick.cz/cafe-barrande) nebo i příležitostnými pozvánkami.
Zdena Marešová a Vladimír Sattran
Setkání spolupracovníků a příznivců permokarbonu a uhelných geologů se bude konat v Přírodovědném
klubu Barrande, Praha 3 – Žižkov, Ježkova ul. 8, 8. března 2006 od 16.00 h.
Vladimír Skoček
Mineralogický seminář s exkurzí „Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2006“
Vážení kolegové, katedra geologie PřF UP v Olomouci pořádá ve dnech 23.–25. května 2006 seminář na počest nedožitých stých narozenin pana RNDr. Tomáše Kruti, CSc. S mírným zpožděním (asi stodenním), neboť toto výročí připadá
již na 14. únor. Součástí semináře je však mineralogická či mineralogicko-petrograﬁcká exkurze v horském prostředí
Jeseníků, a proto byl pro jeho konání zvolen termín květnový.
Na programu prvního dne jsou přednášky v rozsahu max. 15 minut, které proběhnou na PřF Univerzity Palackého
v Olomouci, a to od 9.30 do 12.00 a od 13.00 do 14.30. Po skončení přednášek budou účastníci semináře přepraveni
do Karlova (u Malé Morávky), kde je zajištěno ubytování.
Další dva dny budou věnovány exkurzi po mineralogických, petrograﬁckých i ložiskově geologických lokalitách v okolí Malé Morávky a Karlovy Studánky).
Příspěvky přednesené na semináři budou publikovány ve sborníku v českém nebo slovenském jazyce (v případě účastníků nepocházejících z ČR nebo SR je akceptovatelná jedině angličtina nebo němčina). Závazná osnova příspěvků:
1. název příspěvku česky nebo slovensky,
2. název příspěvku v angličtině,
3. adresy autorů (úplné adresy, včetně státu, názvy institucí uvádějte česky nebo slovensky; e-mail),
4. anglický abstrakt zhruba v rozsahu 10 řádků,
5. Key words: 5–6 v angličtině.
6. vlastní text příspěvku (česky nebo slovensky – popisy k případným tabulkám a obrázkům také v angličtině).
7. literatura (kompletní – způsob citací a úprava soupisu literatury jako v Bull. Geosci. či Mineralia slovaca).
Text příspěvku očekáváme ve formátu MS Word 6.0 – rozsah do 5 stran (při řádkování 2 a velikosti písma 12), ale
v odůvodnitelných případech i větší, do textu lze zalomit tabulky ve formátu MS Word 6.0 (nezapomeňte na orámování tabulek); obrázky-pérovky (max. 2–3 v článku) lze dodat ve formátu TIFF nebo JPG – nezapomeňte na popisy
k obrázkům (česky či slovensky a také anglicky). Text příspěvku (včetně nadpisů) nijak neformátujte, nedělte slova, odstavce ukončujte klávesou ENTER, první řádek odstavce neodsazujte, nadpisy nezvýrazňujte, nezarovnávejte zprava,
použijte standardní typ písma (Times New Roman). Váš příspěvek lze přijmout i ve formátu T602, avšak bez tabulek.
Své příspěvky zašlete do 7. 4. 2006 na disketě nebo CD společně s kontrolním výtiskem a kvalitně vytištěnými obrázky
na adresu doc. Jiří Zimák, katedra geologie PřF UP, tř. Svobody 26, 771 46 Olomouc, v případě příspěvků bez obrázků
lze využít i e-mail (adresa uvedena níže). Prosíme o pečlivou přípravu rukopisů, autorská korektura není plánována!
Redakce si vyhrazuje právo odmítnout špatně připravený příspěvek.
Sborník referátů obdrží účastníci semináře při prezentaci.
Program semináře (s předběžnými časovými údaji):
23. 5. 2006:
přednášky od 9.30 do 12.00 a od 13.00 do 14.30 na Přírodovědecké fakultě UP Olomouc (v budově na tř. Svobody 26)
v 15.00 odjezd z Olomouce do Karlova u Malé Morávky, ubytování
neformální večerní posezení, vzpomínka na Dr. Kruťu
24. a 25. 5. 2006:
exkurze po zajímavých mineralogických a petrograﬁckých lokalitách v okolí Malé Morávky a Karlovy Studánky
exkurze bude ukončena v Malé Morávce dne 25. 5. v 13.00 (účastníci mohou být odtud přepraveni mikrobusem do
Olomouce – příjezd do Olomouce je v tomto případě cca v 14.00)
Ubytování: po dobu semináře je zajištěno v objektu PřF UP v Karlově u Malé Morávky (za 150,- Kč za jednu noc), v případě velkého počtu účastníků i v blízkém zařízení hotelového typu (za cenu smluvní, určitě vyšší než v objektu UP)
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Předběžný účastnický poplatek: 900,- Kč
Jednací jazyk: čeština, slovenština, polština
Termíny:
Předběžnou přihlášku prosíme poslat e-mailem nebo poštou nejpozději do 15. 3. 2006 na adresu zimak@prfnw.upol.cz
nebo Doc. J. Zimák, katedra geologie PřF UP, tř. Svobody 26, 771 46 Olomouc
Druhý cirkulář s upřesněnými informacemi (včetně programu semináře) bude rozeslán do 25. 3. 2006.
Do 7. 4. 2006 prosíme zaslat příspěvek do sborníku.
Podrobnější informace o semináři a také instrukce pro autory příspěvků do sborníku naleznete na www.upol.cz/resources/geology/katedra.html
K získání dalších informací lze využít e-mail zimak@prfnw.upol.cz – lze použít i telefon: 585634533, příp. 585224357
(privat).
Poznámka 1: Z účastnického poplatku 900,- Kč (bude uhrazen hotově při prezentaci) budou kryty zejména náklady na
sborník příspěvků, přepravu mikrobusem během exkurze, ubytování na zařízení UP v Karlově, kávu, čaj i něco drobného k zakousnutí...
Poznámka 2: V případě velkého počtu účastníků nebude možno všechny ubytovat v zařízení UP v Karlově, ale bude
nutno využít i dalších ubytovacích kapacit v blízkosti. Ti, kdož nebudou ubytováni v zařízení UP, zaplatí účastnický
poplatek ve výši jen 600,- Kč. Náklady spojené s ubytováním v Karlově pak uhradí hotově v místě svého nocování
(k dispozici jim však budou všechny společenské i jiné místnosti v zařízení UP a samozřejmě zde mohou „ponocovat“
dle libosti).
Poznámka 3: Stravování (společné) zatím není zajišťováno (v případě zájmu lze toto řešit v průběhu prvního dne semináře), na ubytovacím zařízení UP v Karlově je k dispozici bohatě vybavená kuchyňka s lednicí atd.
Poznámka 4: V případě velkého počtu přihlášených příspěvků mohou organizátoři některé z nich nezařadit do programu semináře. Pokud by k tomu došlo, budou i tyto příspěvky publikovány ve sborníku.
Poznámka 5: Prosíme Vás, abyste o připravovaném semináři informovali své kolegy.
Organizátoři semináře se těší na Vaši účast!
Jiří Zimák
1. středoevropská mineralogická konference, 12.–14. září 2006, Vyšná Boca, Slovensko
Konference navazuje na podobné akce konané v letech 1997 a 2000 v Magurce, i na semináře konané v Olomouci a
Bratislavě.
Předběžná registrace do 28. 2. 2006, příspěvky a závazná registrace do 30. 4. 2006, zaplacení příspěvku do 30. 6. 2006.
Poplatek 2600 Sk (65 €) zahrnuje vložné, ubytování, společnou večeři a vstup do muzea. Jednací jazyky: slovenština,
čeština, polština, ruština, angličtina.
Bližší informace: Daniel Ozdín, Ph.D., Katedra mineralógie a petrológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko, ozdin@fns.uniba.sk tel.: 00420-2-60296366, http://www.fns.
uniba.sk/~kmp/Boca2006/boca.htm
Zdeněk Táborský
Národní muzeum, Přírodovědecké muzeum, Mineralogicko-petrologické oddělení a Společnost Národního muzea
– mineralogická sekce pořádají Jarní cyklus přednášek z geologických věd.
Přednášky se budou konat vždy v pondělí od 17 hodin v přednáškovém sále Národního muzea a budou doprovázeny
výstavkami, diapozitivy a nabídkou odborné literatury. Nedělní určovací besedy se konají 8. 1., 5. 2., 5. 3., 2. 4., 14. 5. a
4. 6. 2006 od 10 hodin v přednáškovém sále muzea. Kontakt tel.: 224497264.
16. ledna – Ing. Václav Zemek: Mineralogické lokality Maroka. I. Na sever od Vysokého Atlasu.
20. února – Ing. Václav Zemek: Mineralogické lokality Maroka. II. Vysoký Atlas a Antiatlas
13. března – RNDr. Jiří Litochleb, Mgr. Jiří Sejkora, Ph.D: Těžba, průzkum a výzkum zlata v okolí Zlátenky u Pacova
10. dubna – Mgr. Milan Libertín: Karbonské Pompeje. Stručná historie a shrnutí dosavadních paleontologických výzkumů z lokality Ovčín u Radnic
15. května – Doc. RNDr. Jan Hus Bernard, CSc.: Ringové žuly Nigérie a jejich minerály
Petra Burdová
Konference Kras 2006 se bude konat 21. dubna 2006 v Kulturním domě ve Sloupu v Moravském krasu. Bližší informace www.speleo.cz . Na konferenci navazuje 25. ročník tradiční akce České speleologické společnosti Speleofórum ve
dnech 21.–23. 4. 2006.
Zdeněk Táborský
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Mineralogické burzy
25.–26. 2. 2006 Praha – Mezinárodní výstava minerálů,
šperků a fosilií – GEOSVĚT 2005, Národní Dům na Vinohradech, Praha 2. So 9–18 h, Ne 9–16 h, Info: Mgr. Lubomír Thin. Londýnská 55, Praha 2. tel.: 00420 221 513 223,
602 282 895, Fax 221 513 153, e-mail: info@geosvet.cz
11. 3. 2006 Česká Lípa, Setkání sběratelů minerálů a zkamenělin, tělocvična SOŠ, Lužická 588, 7.30–13.30, info: P.
Rückl, Skalice u České Lípy 459, 471 17 Skalice, tel.: 487
721 014, 487 520 818, 777 642 644, szes@clnet.cz
10.–12. 3. 2006 Bologna, Itálie
25. 3. 2006 Brno, Prodejní výstava minerálů, fosilií, šperků a přírodnin, 9–16, Kongresové centrum Brno–Výstaviště, info: O. Mačalíková, Kongresové centrum, Výstaviště 1, 647 00 Brno, fax: 543 211 221, tel.: 607 928 457,
macalikova@kcbrno.cz
25. 3. 2006 Pardubice, Mezinárodní výstava minerálů,
Dům kultury Dukla, 7–15 h, Info: Zdeněk Cejnar, V. Junkové 53, 530 03 Pardubice, tel.: 466 265 335
1. 4. 2006 Ostrava-Poruba, Mineralogické setkání, VŠB
TUO, Nová knihovna, info M. Kraus, Korunní 18, 709 00 Ostrava, tel.: 596 979 111, 605 846 925, milos.duraj@vsb.cz
8. 4. 2006 Příbram, Setkání přátel nerostů, kamenů,
šperků a fosilií, Dům kultury, 9–14, info: Z. Marciníková, P.O. Box 41, 261 92, Příbram 2, tel.: 318 621 461,
marcinikova@diamo.cz
21.–22. 4. 2006 Bratislava, Medzinárodná predajná
výstava minerálov, fosílií a šperkov z drahých kameňov,
Dom kultúry Ružinov, Ružinovská 28, Bratislava, Pá–So
9–18 h, Info: Dr. Pavel Uher, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava,
tel.: 00421 905 484 251, Fax 00421 2 602 96 282, e-mail:
puher@fns.uniba.sk – t.kratochvil@atlas.sk
22. 4. 2006 Hradec Králové, Mezinárodní prodejní výstava minerálů, fosílií, drahých kamenů, šperků a jiných
přírodnin, 8.30–17 h, kulturní středisko MÉDIUM, J. Masaryka 605, Info: Ivana Součková, Nová 209, 530 09 Pardubice, tel.: 466 648 623, 608 168 566, e-mail: i.souckova@centrum.cz
5–7. 5. 2006 Tišnov XXXI. 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
20.–21. 5. 2006 Karlovy Vary, Mezinárodní prodejní výstava minerálů, fosilií a jiných přírodnin, předsálí hotelu
Thermal, So 9–18 h, Ne 9–16 h, Info: Dr. J. David, TOP GEO
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s.r.o. , Duchcovská 17, 415 01 Teplice, tel.: 00420 417 536
357, e-mail: topgeo@quick.cz – www.mineralshow.hyperlink.cz
27. 5. 2006 Turnov, Výstava drahých kamenů, minerálů,
šperků a fossílií, Základní škola, Skálova 600, 9–18 h, Info:
Radek Mikule, Komenského 691, 511 01 Turnov, tel.: 481
311 921, info@drahekameny.cz
17. 6. 2006 Jičín, Kulturní dům, Prodejní výstava minerálů, šperků a drahých kamenů, 8–14, info.: J. Marks, Blata 7,
506 01 Jičín, tel.: 493 576 194, 493 505 343, 737 203 596
22.–25. 6. 2006 Sainte-Marie aux Mines, France, Bourse internationale, info: M. Schwab, 32 rue de Baldersheim, 681 10, Illzach, France, tel.: 0033 389 505 151, michel.schwab@evhr.net
30. 6.–1. 7. 2006 Turnov, Oborová výstava šperků, klenotů, drahých kamenů a minerálů INTERGEM, Galerie, sál
a atrium Muzea Českého ráje, Skálova 71, 511 01 Turnov,
Pá 13–8, So 9–18 h, Info: Markéta Vitulová, RNDr. Tomáš
Řídkošil, tel.: 00420 481 322 106, e-mail: vitulova@muzeum-turnov.cz
8.–9. 9. 2006 Banská Štiavnica, Tradičné stretnutie zberateľov minerálov, fosílií, a drahých kameňov Štiavnický
Salamander, Stredná priemyselná škola S. Stankovianskeho (bývalá chemická), Akademická 13, Banská Štiavnica,
Pá 14–19 h, So 9–16, Mgr. Dušan Kúšik, Veternicová 24,
841 05 Bratislava, tel.: 00421 905 639 954, e-mail: mineral_sk@szm.sk – http://permonik.host.sk/
9. 9. 2006 Příbram, Setkání přátel nerostů, kamenů,
šperků a fosilií, Dům kultury, 9–14, info: Z. Marciníková,
P.O.Box 41, 261 92, Příbram 2, tel.: 318 621 461, marcinikova@diamo.cz
15.–17. 9. 2006 Praha, Mezinárodní veletrh Sběratel,
Praha 7, Výstaviště, Pá a So 10–18, Ne 10–16, info: J. Jirásek, Progres Partners Advertising, Opletalova 55, 110 00
Praha 1, tel.: 224 218 403, 224 236 506, fax: 224 218 312,
sberatel@ppa.cz – www.sberatel.info.cz
7. 10. 2006 Jablonec nad Nisou, Výměnná a prodejní
výstava minerálů, zkamenělin, drahých kamenů, šperků
a léčivých kamenů, 7.30–14, Gymnázium U balvanu 16,
info: H. Nemetschke, Revoluční 26, 466 01 Jablonec nad
Nisou, tel.: 483 317 409
13.–14. 10. 2005 Bratislava, Medzinárodná predajná
výstava minerálov, fosílií a šperkov z drahých kameňov,
Cultus, Dom kultúry Ružinov, Ružinovská 28, Bratislava.
Pá–So 9–18 h, Info: Dr. Pavel Uher, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, tel.: 00421 905 484 251, Fax 00421 2 602 96 282,
e-mail: puher@fns.uniba.sk – t.kratochvil@atlas.sk

14. 10. 2006 Nové Město na Moravě, Burza minerálů,
fosilií a šperků, Kulturní dům, Tyršova ulice, 8,30–15,30,
info: V. Soldánová, tel.: 566 618 961, vlasta.soldanova@nmnm.cz
3.–5. 11. 2006 Mnichov, Neue Messe Riem, 9–18, info: J.
Kielmann, Postfach 1361, 820 34, Oberhaching, Německo, tel.: 0049 89 6134711, fax: 0049 89 6135400, www.
mineralientage.de
4. 11. 2006 Hradec Králové, Mezinárodní prodejní výstava minerálů, fosilií, drahých kamenů, šperků a jiných
přírodnin, 8.30–17 h, Kulturní středisko, J. Masaryka 605,
Info: Ivana Součková, Nová 209, 530 09 Pardubice, tel.: 466
648 623, 608 168 566, e-mail: i.souckova@centrum.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

25. 11. 2006 Brno, Prodejní výstava minerálů, fosilií,
šperků a přírodnin, 9–16, Kongresové centrum Brno-Výstaviště, info: O. Mačalíková, Kongresové centrum, Výstaviště 1, 647 00 Brno, fax: 543 211 221, tel.: 607 928 457,
macalikova@kcbrno.cz
2. 12. 2006 Jičín, Kulturní dům, Prodejní výstava minerálů, šperků a drahých kamenů, 8–14, info: J. Marks, Blata 7,
506 01 Jičín, tel.: 493 576 194, 493 505 343, 737 203 596
2. 12. 2006 Bratislava, Medzinárodné stretnutie zberateľov nerastov a skamenelín, budova Slovenského
národného múzea, Vajanského nábrežie 2, 9–16 h, Info:
Mgr. Miloš Gregor, SNM, Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13,
810 06 Bratislava 16, tel.: 00421 2 59349 103, e-mail: prirmuz@snm.sk
9. 12. 2006 Písek, Předvánoční burza minerálů, Prácheňské muzeum v Písku, Velké nám., 9–14 h, Info: Ing. Jaroslav Cícha, Prácheňské muzeum, Velké nám. 114, 397 24
Písek, tel.: 382 201 119, 382 201 111, Fax 382 211 114,
e-mail: cicha@quick.cz
4.–6. 5. 2007 Tišnov

18. 11. 2006 Ostrava-Poruba, Mineralogické setkání, VŠB
TUO, Nová knihovna, info: M. Kraus, Korunní 18, 709 00 Ostrava, tel.: 596 979 111, 605 846 925, milos.duraj@vsb.cz

9.–11. 11. 2007 Tišnov

Andrej Sučko

Geopark Český ráj
Chráněná krajinná oblast Český ráj slavila v minulých dnech padesátileté výročí od svého vyhlášení. Oslaveno to
bylo nejen přednáškami na konferenci tomuto výročí věnované, ale hlavně tím, že získal, společně s přilehlým geologicky velmi zajímavým územím železnobrodského krystalinika statut evropského geoparku. Území Turnovska,
Jičínska a Železnobrodska je od letošního roku součástí prestižní evropské sítě geologicky zajímavých a významných území. Pro příští tři roky o tom rozhodli členové výboru evropských geoparků, poradci Světové geologické
unie a UNESCO.
Geopark kromě turonskými křídovými sedimenty budovanými skalními městy Českého ráje bude odborným i laickým
návštěvníkům prezentovat i pozůstatky jak po třetihorní sopečné činnosti (Trosky), tak i po sopkách prvohorních,
které daly vzniknout zdejšímu minerálnímu bohatství v podobě achátů, jaspisů a karneolů (Kozákov), a navíc jsou zde
zajímavé výchozy krystalických břidlic (Riegrova stezka u Semil) nebo Bozkovské dolomitové jeskyně. Celková rozloha
zájmového území je sedm set kilometrů čtverečních. Geopark by měl prezentovat zdejší území s vysokou geologickou
hodnotou a zároveň má jeho vyhlášení umožnit, aby se zajistily podmínky pro udržitelný rozvoj života obyvatel i pro
ochranu unikátních geologických lokalit.
„V dotyčném území mají být jeho hodnoty přístupné. Bude to tedy znamenat vybudování dalších naučných stezek,
dalších informačních systémů, které by umožnily turistům geologické útvary shlédnout. Na některých místech to zřejmě bude znamenat i průvodcovské služby, aby se lidé dostali k těm nejcennějším územím. Zřejmě to bude klást i další
důraz na turistickou infrastrukturu. Je ale třeba říci, že Český ráj o to usiloval několik let, starostové i představitelé kraje
se tomu hodně věnovali, a proto stupeň připravenosti je opravdu velký“, reagoval během oslav na vyhlášení geoparku
ministr životního prostředí Ambrozek. Zprávu o zařazení Českého ráje mezi světové geoparky přivítala města i obce
v celém regionu. Lze očekávat větší příliv turistů a to by mohlo umožnit rozvoj šetrné naučné turistiky, především při
využívání potenciálu geologického dědictví.
Geopark Český ráj se nyní ocitl v jednom společenství například s proslulým zkamenělým lesem na řeckém ostrově
Lesbos a dalšími geologickými zajímavostmi Evropy. Příslušnost k takové rodině samozřejmě přináší i větší šanci na
získávání příspěvků z evropských fondů. Na mnoha místech regionu chybí potřebné zázemí pro zajištění potřeb turistů. Již před dvěma lety kraj spočítal, kolik by Český ráj potřeboval peněz na nutný rozvoj – jde o částku blížící se
devíti miliardám korun. Dojde-li k nutným investicím se ukáže v nejbližších letech. V každém případě je potěšitelné,
že se stal Český ráj a okolí prvním geoparkem ve střední a východní Evropě. Doufejme, že si své postavení uhájí za
nominované tři roky i pro další období.
Ivan Turnovec
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Z dopisů čtenářů
…… děkuji za Váš včerejší dopis s datem 26. října a za připojený sešit „Sborníku abstraktů a exkurzního průvodce“
druhého sjezdu ČGS. Dozvěděl jsem se z něho, čím žije současná geologie, zaujala mě i spousta nových a mně dosud
neznámých jmen geologů. Bývaly časy, kdy jsem osobně znal skoro všechny naše geology, počínaje prof. Kettnerem,
ing. Čepkem, prof. Kodymem, prof. Andrusovem, ing. Čechovičem z nováckých dolů, Dr. Prantlem, Zázvorkou, prof.
Němejcem, Dr. Soukupem, Urbánkem, ing. Zárubou atd. atd. Z těch nových neznám skoro nikoho, nastoupila nová
generace. Také témata se změnila, vymizely obvyklé zprávy o geologickém mapování. Vím, že celé území našich zemí
již bylo geologicky zmapováno, ale stále lze nalézat nové odkryvy a docházet k novým interpretacím – chce to hlavně
terénní zkušenost, široké znalosti terénu – v tom je základ. Dnes řešené problémy jsou od terénu často odtržené a nazval bych je nezřídka projevem „salonní geologie“. Ukazuje se, že současná podoba oﬁciálních geologických časopisů
není vždy ideální, kdy jsou publikovány jen v angličtině – často by přece plně stačil cizojazyčný abstrakt a vyhovoval
by i zahraničním zájemcům. Problémy jsem měl i se svojí „Geologií Lounska“, kterou jsem byl nucen vydat vlastním
nákladem z peněz ušetřených na vlastní pohřeb. Nakonec se vytisklo i prodalo 50 kusů, ale to je asi konečné číslo
zájmu o tuto knihu.
V zaslaném „Sborníku“ jsem znovu přemýšlel nad uváděným pojmem „oherský“, který se mi vůbec nelíbí. Jako Louňák
jsem znal vždy jen „Ohři“, nebo „Oharku“, psávalo se vždy o „poohárecké křídě“, nebo připusťme „ohárecké křídě“ atd.
– podobný názor měl i lounský historik, již zemřelý Dr. Lůžek. Na str. 68 „Sborníku“ je zmiňováno křídové stáří pískovců na Písečném vrchu u Břvan u Loun, což je omyl – jde o pískovce paleogenní (eocén) – L. Kopecký je měl dokonce
chybně za výplň diatrémy. Stáří křemenců v celé této oblasti je vůbec problém – spíše se vždy přikláním k názoru, že
již samotné křemence jsou starší (eocén, oligocén) a byly druhotně pokryty, nebo proraženy neovulkanity, které je
nezřídka rozmetaly. Jsou rozsáhlé oblasti výskytu křemenců (např. jižní Lounsko), kde křemence nikdy nepřišly do
styku s vulkanity……
Miroslav Váně
Zájemci o průběžné zasílání informací o geologických akcích e-mailem mohou poslat svou adresu
RNDr. Z. Táborskému, Česká geologická služba, Geologická 6, 152 00 Praha 5, tel.: 251 085 227, mobil: 606 738 858 a
606 284 696, fax: 251 818 748, e-mail: taborsky@cgu.cz.
Zdeněk Táborský
Pro určení stáří potřebujeme získat vzorek molybdenitu ze skarnu ze Svratoucha nebo jiného skarnu v okolí (Malešov, Jakub u Církvice, Čachnov, Ruda u Čachnova a j.). Spoluúčast na publikaci možná. Kontaktní adresa:
RNDr. Z. Táborský, Česká geologická služba, Geologická 6, 152 00 Praha 5, tel.: 251 085 227, mobil: 606 738 858 a 606
284 696, fax: 251 818 748, e-mail: taborsky@cgu.cz
Zdeněk Táborský
Zajímavé stránky
http://www.mikrosvet.info/asociace/ – Česká mikroskopická asociace
http://www.nm.cz/snm/minsekce.htm – Společnost Národního muzea, mineralogická sekce
www.geologiekv.webzdarma.cz – Geologie Karlových Var
http://www.speleo.cz/ – Česká speleologická společnost
http://cs.wikipedia.org – Wikipedie, Otevřená encyklopedie
http://www.muzeum-beroun.cz – Muzeum Českého krasu v Berouně
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Zdeněk Táborský

Společenská rubrika a výročí
Životní jubilea členů České geologické společnosti od 1. 2. 2006 do 31. 7. 2006
60 let
20. 2. RNDr. Jan Němec
3. 4. RNDr. Lubomil Pospíšil, CSc.
28. 4. RNDr. Josef Pašek
13. 5. Stanislav Čurda
4. 6. JUDr. RNDr. Jaroslav Chyba,
DrSc.
5. 6. RNDr. Zdeněk Herrmann
12. 6. Ing. Václav Kopečný, CSc.
17. 6. RNDr. Marie Čechová
25. 6. RNDr. Václav Pavlíček
15. 7. RNDr. Jiří Jiránek, CSc.
16. 7. RNDr. Karel Dědáček

8. 5. Jiří Boháč
29. 5. RNDr. Jaroslav Veselý
9. 6. RNDr. Jiří Křesťan, CSc.
16. 6. RNDr. Václav Valeš, CSc.
2. 7. Ing. Milan Bartásek
9. 7. RNDr. Vladimír Čabla, CSc.
28. 7. Ing. Miloslav Ďuriš, CSc.

81 let
12. 3. RNDr. Bohumil Vachtl
28. 3. RNDr. Jan Dornič, CSc.
29. 7. Prof. RNDr. Lubor Žák, CSc.

65 let
27. 3. RNDr. Evžen Hnízdo
22. 4. RNDr. Mojmír Opletal
4. 7. M.Sc. Magdalena Pačesová

75 let
20. 2. Prof. Ing. Jaroslav Havelka, CSc.
12. 3. RNDr. Jan Kovařík
20. 3. Ing. František Kleček
26. 3. RNDr. Jan Kněžek
13. 4. RNDr. Georgij Kačura
4. 6. Cyril Belej
18. 6. RNDr. Pavel Röhlich
19. 6. Ing. Helena Bůžková, CSc.
10. 7. RNDr. Jiří Hruška, CSc.

84 let
15. 2. Prof. RNDr. Jiří Konta, DrSc.
24. 2. Prof. RNDr. Vladimír Homola,
CSc.
30. 3. RNDr. Otto Fusán
1. 5. RNDr. Ludvík Loyda, CSc.
8. 6. Prof. RNDr. Zdeněk Pouba,
DrSc.

70 let
10. 3. PhDr. Mgr. Jiřina Kremerová
19. 4. Prof. RNDr. Jiří Pešek, DrSc.
19. 4. Ing. Vladimír Svoboda
23. 4. RNDr. Ladislav Žitný
2. 5. Doc. RNDr. Jiří Krásný
7. 5. RNDr. Stanislav Vrána

80 let
3. 2. Prof. Ing. RNDr. Boris Hruška,
DrSc.
15. 2. RNDr. Marie Neužilová. CSc.
16. 3. RNDr. Marie Prosová, CSc.
2. 4. RNDr. Vratislav Jiřele
6. 5. Miroslav Váně

82 let
6. 3. RNDr. Zdeněk Kouřil, CSc.

86 let
27. 6. Jaroslav Svoboda
93 let
5. 5. Prof. RNDr. Jiří Krupička

Omlouváme se za případné chyby a nedostatky, ale veškeré tituly a data narození jsou uvedeny tak, jak byly do sekretariátu společnosti nahlášeny. Změny prosíme hlaste průběžně.
Prosíme všechny členy, jejichž jubileum se blíží a kteří si nepřejí být mezi jubilanty uvedeni, aby tuto skutečnost oznámili včas na sekretariátu společnosti a předešli tak nežádoucím mrzutostem.
Blanka Čížková
Následujícím členům se omlouváme, že jim nemůžeme k životním jubileům blahopřát, protože v sekretariátu
Společnosti nemáme jejich data narození: RNDr. Pavel Brýda, Ing. Marie Čermáková, Ing. Jaroslav Sterzel, RNDr. Jan
Hamáček, RNDr. František Hrouda, František Kabát, RNDr. Jiří Kessl, Ivan Landa, Prof. Gordon Medaris, RNDr. Jiří Šíma,
RNDr. Marie Starobová a Ing. David Koloušek.
Zdeněk Táborský
V roce 2006 vzpomínáme následující výročí:
před 200 lety se narodil Jan Křtitel Antonín Karel Cžjžek
před 150 lety se narodili Eduard Burkart, Jaroslav Jiljí Jahn, Augustin Krejčí, Frantz Wähner
před 100 lety se narodili Tomáš Kruťa, Karel Tuček, Čeněk Zahálka
před 150 lety zemřel Christian Samuel Weiss
před 100 lety zemřeli Karel Absolon, Karel Kořistka, Jan Nepomuk Woldřich
před 50 lety zemřeli Václav Dědina, Julie Moschelesová, Augustin Ondřej, Jan Jindřich Petrželka, Miloš Procházka,
Karel Šrágl
Vybráno z Naučného geologického slovníku, rok vydání 1961, dodatek „Biograﬁe pracovníků geologických věd“.
Zdeněk Táborský
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Zdeněk Johan oslavil sedmdesátiny
Zdeněk Johan oslavil své sedmdesátiny v Praze, ve svém obvyklém hektickém tempu. Na slavnostním semináři
25. 10. 2005, uspořádaném na Přírodovědecké fakultě Ústavem geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, jehož
je od roku 1990 externím členem, přednesl Z.J. dva příspěvky. Program semináře byl zaměřen, kromě osoby a díla
oslavence, zejména na problémy minerálů a ložisek platinových kovů, kterými se Z.J. zabývá a které jsou v současné
době velice aktuální. Semináře se zúčastnilo asi 80 geologů, přátel a studentů, kteří mu po skončení připili a dlouho
vzpomínali na doby minulé i nedávné.
Univerzita Karlova udělila Zdeňkovi Johanovi zlatou medaili „za významný pokrok dosažený v poznání minerálů,
podmínek jejich vzniku v souvislosti s velkými geologickými systémy a dále za podporu, kterou poskytoval české
geologické obci“, kterou oslavenci předal rektor Ivan Wilhelm na zasedání vědecké rady UK dne 27.10. 2005.
Zdeněk Johan vystudoval geologii a mineralogii na UK u profesorů F. Slavíka, J. Nováka, J. Koutka, O. Kodyma a
R. Kettnera. Při studiu se věnoval své oblíbené hudbě, klavíru a zpěvu. Již od studií vynikal důkladnou znalostí chemie
a fyzikální chemie. Tato kombinace mu umožňuje řešit problémy od jejich základů a pracovat jak v rozměrech atomových struktur, tak i v měřítcích velkých geologických systémů. Ve více než 200 pracích publikoval výsledky svého
výzkumu orientovaného na široké spektrum objektů.
Mimo jiné na
· zrudnění Cu a Ag v Černém Dole v Krkonoších,
· Cu nosné a Sn nosné granity včetně našeho Cínovce,
· bazické a ultrabazické horniny spodní zemské kůry a pod ní se nacházejícího svrchního pláště,
· lunární vzorky,
· ale také na azbest, na příbramské strusky a mechanizmus uvolňování jejich komponent do životního prostředí,
· popsal a podílel se na popsání 33 nových minerálních druhů, což je ojedinělý světový úspěch.
Schematicky znázorňuje jeho publikační činnost od roku 1957 do současnosti tento diagram:

V řadě případů Zdeněk Johan změnil zcela zásadně obecné znalosti o geologických procesech, o vzniku některých
hornin a rud.
Připomeňme alespoň jeden z jeho významných objevů obecného významu. Je to dříve neznámá role ﬂuid ve svrchním plášti při vzniku ložisek Cr a Pt prvků. Rozeznal ﬂuida několika typů a odvodil jejich působení jak v otevřených,
tak i v zavřených systémech v závislosti na geotektonických prostředích. V této oblasti úzce spolupracoval s prof. D. H.
Watkinsonem z Carleton University v Ottawě, také nositelem zlaté medaile Univerzity Karlovy.
Podíváme-li se na práce Z. J. v databázích s citačními indexy, vedených od r. 1980, uvidíme následující obrázek:

Zaměření prací (celkem 53) od r. 1980
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Citační ohlas od r. 1980 (celkem 482 citací v SCI)

Zdeněk Johan dokončil studium mineralogie na UK v r. 1958. V témž roce mu vyšel článek v časopisu Nature, v němž
popsal nový minerál koutekit. O nejúspěšnějšího a nejnadanějšího studenta ročníku 1958 však fakulta neprojevila
efektivní zájem – měl totiž v kádrových materiálech poznámky typu Kunderova Žertu a zároveň nebyl ochoten vstoupit do tehdejší vedoucí politické zločinecké organizace. Začal proto pracovat v Ústavu pro výzkum rud. Po skončení
své mise v Tunisu a během politického uvolnění v polovině 60. let nastoupil do ČSAV.
Od r. 1969 pracoval ve Francii, v B.R.G.M. v Orléansu, v letech 1977–1989 byl ředitelem jednoho z ústavů CNRS,
ústavu zaměřeného na syntézu a chemismus minerálů, v letech 1989–2000 byl opět v B.R.G.M. ve funkci ředitele
pro výzkum.
Zdeněk Johan řídil a koordinoval řadu národních a mezinárodních projektů, což mu přineslo různé funkce ve vědeckých společnostech, vládních a mezivládních komisích.
V roce 1990 byl zvolen dopisujícím členem Francouzské akademie věd.
Stal se čestným členem České geologické společnosti a České učené společnosti, jakož i řady dalších společností.
V letech 1986 a 1993 byl jmenován rytířem (chevalier) francouzského řádu „Za zásluhy“ a řádu „Akademických
palem“.
V roce 2000 byl zvolen starostou obce Isdes, kde žije se svou manželkou Věrou.
Zdeněk Johan vytvořil svoji vědeckou školu, v níž obhájilo disertace 28 jeho studentů. Umožnil mu to francouzský
systém, v němž ti, kteří ač habilitováni nejsou zaměstnanci univerzit, nýbrž jiných státem placených výzkumných
institucí, jako např. ústavy Akademie, mohou, příp. musí přednášet a školit studenty.
Po celou dobu, kdy se Zdeněk Johan nemohl vrátit do Čech, udržoval styky s československými geology a podporoval je. Ihned po listopadu 1989, v prosinci, přijel na fakultu, přivezl literaturu a začal usilovat o zlepšení našeho
přístrojového vybavení. Získal pro nás optický mikroskop a posléze i elektronový mikroanalyzátor, mnohamilionové hodnoty.
Každý rok přednáší v geochemickém a mineralogicko-ložiskovém semináři, v minulém roce sám vedl kurs o platinových kovech. Podílí se na vedení našich doktorandů.
Zdeněk Johan se stal Francouzem, zůstal však zároveň Čechem. To nám dovoluje být navzájem v otevřeném, kritickém, přátelském a užitečném vztahu, z čehož se těšíme a velice si této skutečnosti vážíme.
Stal se světově známou osobností v mineralogii a geologii s velice širokým záběrem činnosti díky tomu, že zkombinoval své nadání s ohromnou osobní energií.
Přejeme Zdeňkovi Johanovi, spolupracovníkovi PřFUK a čestnému členu České geologické společnosti, pevné zdraví
a další úspěchy v jeho vědecké, starostovské, zahradnické a umělecké činnosti.
Emil Jelínek a Zdeněk Pertold
Vladimír Pechar se dožívá v lednu 2006 pětasedmdesáti let
Vladimír Pechar, známý výtvarník, svérázný malíř a graﬁk, známý svými rozsáhlými cykly obrazů ze staroegyptské
historie, galerií čtyřiceti portrétů českých panovníků od mytického praotce Čecha až po Jiříka z Poděbrad a portrétů
postav z Shakesparových dramat, pracoval v padesátých a šedesátých letech minulého století v Ústředním ústavu
geologickém a v Geofondu. Zúčastnil se jako geolog technik terénních výzkumů a geologického mapování v různých
oblastech Čech. Byl také dobrým hudebníkem a celý život se věnoval myšlence skautingu. Vladimír Pechar měl mnoho samostatných i společných výstav doma i v zahraničí. Z posledních velkých činů vzpomeneme jeho pozoruhodnou výstavu cyklu monumentálních reliéfních obrazů knížat a králů zemí Koruny české, která se konala na přelomu let
2003 a 2004 v Tereziánském křídle starého královského paláce Pražského hradu. Jeho láska k přírodě a historii české
krajiny je výtvarně vyjádřena v krásných krajinomalbách z jižních Čech, především z Písecka. Soubor krajin z Písecka
byl vystaven v Přírodovědném klubu Barrande v roce 2004. Výrazná je také jeho tvorba exlibris a graﬁckých miniatur.
Geologičtí přátelé jsou rádi, že na ně nezapomněl a zúčastňuje se našich výstav a přírodovědných besed. Když v klubu
Barrande poutavě a mladistvě svěže hovořil o vzniku a dlouholeté práci na cyklu obrazů českých panovníků, nikdo
z nás si v tu chvíli ani neuvědomil, že je blízko pětasedmdesátce. Ze srdce mu přejeme mnoho výtvarných úspěchů a
zdraví do dalších let!
Vladimír Sattran
Opustili naše řady
12. 9. 2005 zemřel Mgr. Josef Chot
14. 10. 2005 zemřel Ing. Leo Woltar
1. 12. 2005 zemřel RNDr. Stanislav Hurník

Blanka Čížková

In Memoriam RNDr. Jiřího Vaňka
Dne 7. 10. 2005 pro nás dosti nečekaně, i když po dlouhé nemoci, zemřel jeden z nejvýznamnějších českých, ale lze
říci i světově významných paleontologů-trilobitářů dvacátého století, RNDr. Jiří Vaněk. Dr. Vaněk se narodil 4. 2. 1939
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v Praze. Již od svého dětství se věnoval paleontologii, zprvu jako sběratel, brzy však jeho aktivity, zejména pod vedením Doc. Dr. F. Prantla, překročily hranici (ostatně vždy velmi tenkou a obtížně určitelnou) mezi „pouhým“ sběratelstvím a zcela profesionální, odbornou prací. V roce 1957 nastoupil do Paleontologické laboratoře ČSAV k Doc. Prantlovi, krátce také pracoval v Keramoprojektu jako geolog. Od roku 1961 nastoupil studium na Přírodovědecké fakultě
Univerzity Karlovy v Praze. Již v době studií intenzivně publikoval sám či s Dr. Aloisem Přibylem, se kterým dlouhá léta
spolupracoval i po dokončení svého studia v roce 1966, kdy pracoval jako hlavní geolog v Severním městě v Praze a
na Středočeském krajském národním výboře. Krátce také působil i v tehdejším Ústředním ústavu geologickém, kde
pracoval s Dr. Šnajdrem ve sbírkách a oddělení dokumentace. V roce 1973 ale přešel jako geolog do Pražských vodáren a v roce 1989 do invalidního důchodu.
Prakticky celý svůj život se Dr. Vaněk intenzivně věnoval studiu trilobitů především v oblasti Barrandienu, odkud publikoval sám nebo s řadou spoluautorů (především A. Přibylem, F. Prantlem, I. Pekem, I. Chlupáčem, J. Valíčkem, V. Vokáčem, F. Hörbingerem aj.) přes sto prací. Přesto však publikoval i několik dalších, neméně významných prací o ordovických, silurských a devonských trilobitech Bolívie (s L. Branišou a A. Přibylem), s I. Rabano a I. Pekem o agnostidních
trilobitech španělského ordoviku, s I. Rabano o některých trilobitových společenstvech španělského siluru. S I. Pekem
a F. Hörbingerem diskutovali i trilobity z glaciﬂuviálních uloženin na Moravě. Nevěnoval se však jen systematice, ale i
otázkám paleoekologie, biostratigraﬁe (především s Dr. Havlíčkem) či paleogeograﬁe (spolu s V. Havlíčkem a O. Fatkou
např. stanovili mezinárodně akceptovaný mikrokontinent Perunika se speciﬁckým postavením v rámci mediterránní
provincie). Jeho odborná produkce byla zkrátka mimořádně plodná a většina taxonů, které stanovil, je bezpochyby
platná a – jak sám zdůrazňoval – postavená na nově nalezeném materiálu, což je neoddiskutovatelný fakt. Právě
Dr. Vaněk trávil z nás všech v posledních letech snad největší množství času v terénu, ke konci, kdy se již přihlásilo
stáří a s ním i omezená pohyblivost, i díky obětavé pomoci řady kolegů, např. Dr. Frýdy. Dr. Vaněk byl i šéfredaktorem
časopisu Palaeontologia Bohemiae, který vycházel od roku 1995, později za spolupráce s Dr. Valíčkem, až dosud.
Nelze samozřejmě zastírat, že Dr. Vaněk byl postava značně rozporuplná a některé jeho činy se staly již za jeho života
až legendárními. Řada z nás si od něj proto držela někdy až přílišný odstup, někdy ovšem i na základě negativních
osobních zkušeností. Nelze ale také pominout, a byla by těžká křivda vůči němu si neuvědomit, že mu byla dána do
vínku velmi neklidná povaha a řada handicapů, se kterými musel v podstatě osamocen zápasit po celý svůj život.
Nemáme, myslím si, právo jej soudit, ostatně kdo z nás by v takové situaci obstál se ctí? Vzpomeňme tedy na něj spíše
s úctou a pokorou a vzdejme mu čest, která mu náleží, vždyť v něm zcela bezesporu odešel poslední z velikánů české
trilobitové školy druhé poloviny dvacátého století, kam vedle svých učitelů, kolegů a někdy i nesmiřitelných názorových odpůrců – Dr. M. Šnajdra, Prof. I. Chlupáče, Dr. L. Marka, Dr. A. Přibyla a Dr. F. Prantla – bezpochyby patřil. Po jeho
odchodu zůstala pro naši paleontologii myslím, i vzhledem k jeho obrovskému pracovnímu nasazení, jen obtížně
nahraditelná mezera. Zůstala však po něm také velká unikátní kolekce trilobitů, která snad zanedlouho bude uložena
jako celek spolu s jeho starším materiálem předaným v roce 1972 ve sbírkách České geologické služby, kde je zatím,
díky pomoci Dr. Valíčka, uložena alespoň její první část.
Petr Budil
Univerzita Karlova ztratila vynikajícího vědce Petra Jakeše
Petr Jakeš přednášel do konce října 2005, vedl laboratoř na výrobu nekonečného čedičového vlákna, staral se o své
doktorandy, psal články pro tisk, měl rozepsanou další knihu pro širší veřejnost, obveseloval nás svými žertíky, bylo ho
všude plno. Po operaci „úřadoval“ mobilním telefonem, rozvíjel své plány. Zemřel 29. listopadu 2005.
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, česká geologie a veřejnost ztratila vynikajícího vědce, přednašeče, popularizátora, publicistu. Studenti velice oblíbeného učitele a mnozí z nás přítele.
Petr Jakeš se narodil v Břehách u Přelouče 2. 5. 1940. Vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě UK, kde byl velice
čilým posluchačem, kolem kterého bylo vždy živo. Spřádal plány a organizoval malé výpravy i velké expedice. Občas
zkoušel, co učitelé (a později různí nadřízení) vydrží. V roce 1962 obhájil diplomovou práci „Příspěvek k poznání antimonitových žil na ložisku Dúbrava v Nízkých Tatrách“ pod vedením profesora Zdeňka Pouby, který se stal jeho celoživotní autoritou a zároveň přítelem.
V Geologickém ústavu AV v Praze nastoupil na aspirantské studium. V druhé polovině šedesátých let využil prvé příležitosti ke studiu v zahraničí. Získal stipendium na Australské národní univerzitě v Canbeře, kde prošel intenzivním školením v moderních laboratorních metodách a vynikl pod vedením A. J. R. Whita a A. E. Ringwooda. Vyřešili spolu geochemické změny vulkanických hornin ostrovních oblouků v závislosti na vzdálenosti od podsouvané oceánické desky. Byli
to správní muži na správném místě, ve správném čase. Významně přispěli k pochopení vzniku hornin v podmínkách
tehdy nové tektoniky litosférických desek. Jejich práce byly na vrcholu světové citovanosti geologických prací.
Přes Japonsko (University of Kanazawa) se Petr J. dostal do Houstonu, kde se v Lunar Science Institute při NASA zúčastnil výzkumu tehdy nových měsíčních vzorků. Vrátil se do Prahy, když jej vlast zavolala zpátky, do Geologického ústavu
AV, kam také dorazily sovětské vzorky z měsíce. Vlast jej však z tohoto ústavu vyhodila. Netajil se totiž skutečností, že
dvě soudružky, vybojovavší výzkum měsíčních vzorků pro sebe, o tomto problému nic nevědí.
Od manuální práce byl zachráněn ředitelem tehdejšího Ústředního ústavu geologického, který jej pověřil geologickým mapováním v terénu.
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Petr J. viděl, že česká geologie trpí nedostatečným přístrojovým vybavením. V tehdejší době to byl zejména elektronový mikroanalyzátor, tzv. mikrosonda. Obětoval svůj výzkumný čas a energii, věnoval se nutné úřednické a organizační
práci a mikrosondu nejen obstaral, ale i uvedl koncem 70. let do provozu na úrovni, jakou znal z Canberry a Houstonu.
V Ústředním ústavu geologickém měl dostatek možností rozvíjet svůj výzkum i vést širší úkoly. Nakonec zastával funkci náměstka ředitele pro výzkum. Prokázal, že sedimentární horniny západočeského svrchního proterozoika vznikly
z materiálu primitivní oceánické kůry. Zasloužil se mj. o shromáždění a zpracování velké databáze geochemických dat
z hornin celého Českého masivu. Začal se zabývat horninami zemského pláště, které se při tektonických pochodech
dostaly do spodní zemské kůry, jak ji dnes můžeme studovat v té části Českého masivu, která se nazývá moldanubikum. V něm se nacházejí granulity, horniny kontroverzní geneze, pro něž předložil se S. Vránou hypotézu o vzniku
tavením za vysokého tlaku.
Do Houstonu se vrátil v letech 1990–1992. Po návratu přišel na Přírodovědeckou fakultu UK. Nikoliv však zcela jednoduše, jak by snad bylo možné očekávat při jeho zkušenostech a schopnostech. I v nových poměrech vadil úzkoprsým
a těm, kteří se obávali jeho rozletu, schopností a přímého jednání. Byl přijat až v druhém konkurzním řízení.
Začal přednášet ložiska nerostných surovin ve vztahu k deskové tektonice a brzo též část geochemie. Vedl terénní
kurzy ložiskové geologie, v jednom z nich se vrátil na „své“ ložisko Dúbrava. Nově zavedl přednášku z planetologie,
zaměřené zejména na meteority, a Endogenní dynamiku Země. Snažili jsme se spolu změnit studijní plány a překonat nevýhodu českého systému – specializaci od prvního ročníku. Petr měl hlavní zásluhu na zavedení bakalářského
programu Hospodaření přírodními zdroji, který tento problém úspěšně vyřešil. Měl z toho radost. Studenti měli také
radost z jeho žertů a přednášek, i když jim přinášely více práce. Nepřednášel totiž vše, nechával posluchačům mnoho
věcí nastudovat samostatně a prezentovat výsledky v esejích.
Učil též na univerzitách v Kjótu, Houstonu a Paříži.
Zúčastnil se přípravy na výzkum Marsu, začal se věnovat technické aplikaci horninových tavenin. Sehnal prostředky
na založení a provoz soukromé laboratoře taveného čediče (MDI Technologies), z kterého táhl velmi tenká vlákna,
schopná spřádání do žáruvzdorných tkanin. V poslední době začal experimentovat s fosforečnany, které srůstají s lidskými tkáněmi.
Petr Jakeš publikoval kolem 90 prací v odborných časopisech a sbornících. Nejvíce prací je zaměřeno na vztah geochemického složení hornin k jejich geotektonické pozici, dále na horniny zemského pláště a spodní kůry, na Měsíc,
meteority a planety, a na taveniny, vulkanity a metalogenezi. Ve svých pracích uplatňoval přístup založený na pochopení problémů v jejich geologické šíři, nikoliv jen na úzce specializovaném pohledu.
Je jedním z autorů dosud nepřekonané učebnice Geochemie (1980), napsal učebnici Geologie pro základní a střední
školy (1999).
Je znám z řady knih určených širší veřejnosti:
Za sopkami Paciﬁku (1975), v níž poutavě přiblížil terénní práce na Nové Guineji.
Létavice a lunatici, vydaná v době vrcholící normalizace (1978), byla osvěžujícím pohledem do přátelského a myšlenkově otevřeného prostředí amerického výzkumu.
Planeta Země (1984) je obdivuhodným kompendiem zpřístupňujícím veřejnosti moderní znalosti o Zemi.
Vesmír a Země (1986) – překlady do němčiny, angličtiny, francouzštiny, ruštiny a holandštiny.
Cesty za Hefaistem (1989 spolu s J. Jeníkem) se zabývají africkým vulkanismem.
Vlny hrůzy (2005 spolu s J. Kozákem) zpřístupňují příčiny zemětřesení a vzniku vln tsunami.
P. Jakeš si uvědomoval, že dnešní geologie, nejen ložisková, je propojena s problémy prostředí, ve kterém žijeme, které
spoluvytváříme a na které se musíme dívat realisticky a opatrně. Nikoliv však ideologicky. Publikoval velkou řadu statí
v denním tisku a časopisech, které se týkaly těchto otázek. V tisku, rozhlasu a televizi však také popularizoval výsledky
moderní vědy v celé šíři, zejména v pořadech Meteor a Vědník.
V Petrovi Jakešovi odešla výrazná tvůrčí osobnost české geologie a Univerzity Karlovy, popularizátor vědy a publicista.
Měl veliký smysl pro osobitý a řízný humor. Rád se pochlubil svými úspěchy, uměl si dělat legraci sám ze sebe a měl
vždy velký zájem o ostatní a pochopení pro ně. Mnozí jsme ho měli rádi, všichni uznávali jeho výsledky v geologii a
zásluhy o vědu. Bude nám velice chybět.
Zdeněk Pertold
Ztráta české speleologické společnosti
Ve čtvrtek 28. července 2005 zemřel ve věku 83 let jeskyňář Vladimír Stárka. Opustil nás rádce Wabi. Ve svém oddíle
mladých jeskyňářů vychoval mnohé z českých geologů. Věřím, že si na něho a jeho rady mladým, na jeho turistické
průvodce Českým i Slovenským krasem a další texty mnozí kolegové s úctou vzpomenou. Pro jeskyňáře byl vždy Wabi,
jak se i sám podpisoval, rádcem a pomocníkem. Vychovával je k lásce k přírodě a řada z nich zvolila geologii jako své
povolání právě kvůli tomu. Jeden z jeho odchovanců, bývalý ředitel Agentury pro ochranu přírody a krajiny Dr. Jaroslav Hromas v oﬁciálním oznámení Krasové sekce České speologické společnosti uvedl: „Jeskyňáři v něm ztrácejí
kamaráda, který přes půl století křížem krážem putoval Českým krasem i dalšími krasovými oblastmi Česka i Slovenska, většinou se skupinkou mladých hochů dychtivých poznání krasu, které vábilo jeskynní tajemné zvání, očekávaná
dobrodružství a objevy. Wabi se dostal ke krasu a jeskyním, když hledal pro svůj na černo vedený skautský oddíl vhod(13)

nou náplň. Záhy po objevu Koněpruských jeskyní se s oddílem dostal na Zlatého koně a krasové podzemí si ho zcela
získalo. Tím také mohl svůj oddíl legalizovat jako kroužek mladých jeskyňářů Krasové sekce. Ve svém oddíle, který se
v průběhu let a desetiletí stále měnil, odchoval k lásce k přírodě stovky hochů. U mnohých to zásadně ovlivnilo i jejich
další život, studia a povolání.“
Jeho tématem byl vždy kras, jeskyně, přírodní záhady a zajímavosti. Miloval a popisoval turisticky pozoruhodná místa.
Odborné texty publikoval hlavně v Československém krasu, popularizační pak po novinách a obrázkových časopisech
jako byly Lidé a Země, Krásy Slovenska a další. Navštěvoval kras nejen v Čechách a na Slovensku. Byl znalcem Slovenského krasu a jeho propastí. Čtenáře seznamoval i se svými výzkumnými cestami a kvalitními fotograﬁemi z krasových
oblastí Bulharska, Maďarska, Rumunska, Jugoslávie, NDR i Polska a po roce 1990, kdy se otevřely hranice na západ,
navštěvoval i Francii (kam v roce 1968 emigroval s rodinou jeho starší bratr Jiří, profesor mikrobiologie v Marseille) a
psal o zdejších jeskyních. Wabiho specialitou byly i humorné povídky, sepisované nejprve pro vánoční posezení jeskyňářů. Příběhy Tajemství Císařské rokle, Cyklistický závod Praha-Amerika-Zlatý kůň, Zpráva o vzniku a zániku jeskyní
u Bosákova a Dobrodružství profesora Hessioda vycházely samizdatově. Až na konci století mu soubor nejhezčích příběhů vydala Krasová sekce ČSS. S Wabiho odchodem skončila celá jedna etapa výchovy geologů jeskyňářů. Na svého
učitele a rádce jeho odchovanci nikdy nezapomenou. Čest jeho památce.
Ivan Turnovec
Deset let od smrti RNDr. Miroslava Mášky
Zeptáte-li se příslušníků naší mladé geologické generace, zda jim něco říká jméno Máška, v drtivé většině dostanete negativní odpověď. A přece jde o geologa, který v padesátých letech a ještě na začátku let šedesátých byl často
označován jako československá geologická jednička nebo aspoň jako hlavní kandidát na ni. Jaká nepřízeň osudu
způsobila přeměnu špičkové vědecké osobnosti mezinárodní úrovně v člověka, nad nímž se v odborných kruzích
zavřela hladina zapomenutí?
Pohled do mineralogicko-geologické bibliograﬁe je výmluvný. Po prvotinách v podobě mapovacích zpráv z Krkonoš 1950 a 1951 se začíná publikačně proﬁlovat Máškovo zaměření na drobnou tektoniku. Vrcholí v r. 1954 vydáním
metodické monograﬁe „K tektonické analýze krystalinika“ jako 27. svazku ediční řady „Knihovna ÚÚG“ o rozsahu 258
stran a 54 obrázků. Je to do slova a do písmene mistrovské dílo, součást pomyslného „zlatého fondu“ české geologické
literatury. Na řadě pracovišť i v majetku jednotlivců ještě dnes lze najít tzv. Máškův kompas. Sám toto důmyslné zařízení k měření a záznamu strukturních prvků, příruční miniaturizovanou „tektonicko–analytickou terénní laboratoř“,
vymyslel a prosadil do výroby.
Pak se Máška na řadu let přesouvá svými pracovními aktivitami z Krkonoš do Západních Karpat, jmenovitě do Spišsko-gemerského rudohoří. Odtud pochází řada rozsahem drobných, ale invenčně skvělých studií, zčásti za spoluautorství
O. Fusána a V. Zoubka. V roce 1961 vychází kniha „Tektonický vývoj Československa“, přetištěná i v anglické mutaci.
Máška byl pouze jedním z členů autorského kolektivu, ale jeho vklad ovlivnil koncepci díla podstatným způsobem.
Od roku 1962 se v Máškově publikační činnosti začínají objevovat mezery. V roce 1963 spolu s našimi nejpřednějšími
geology ještě udává směr na výzkum svrchního pláště, který se ve světě teprve nesměle začínal prosazovat. Po čtyřleté odmlce se v r. 1968 objevují už jen čtyři Máškovy studie, laděné spíš ﬁlozoﬁcko-geologicky. Na památném pražském
23. mezinárodním geologickém kongresu v roce 1968, kde podle prvotních představ se měl Máška stát před mezinárodním fórem jakýmsi československým esem, už této úlohy schopen nebyl.
Duševní choroba, projevující se již od začátku šedesátých let, se ukázala jako rychle a nezvládnutelně pokračující.
Deﬁnitivně ho vyřadila, ne sice z klikatě vedeného života, z geologie však ano. Už byl jen bývalým vedoucím tektonického oddělení, bývalým pracovníkem Akademie věd, bývalým zástupcem československé geologie v čelných mezinárodních organizacích. Hosté v Intercontinentalu žasli, jak vzdělané nosiče kufrů, schopné inteligentního rozhovoru
o čemkoliv v pěti jazycích, u nás máme. Těžká mozková operace v r. 1993 mu sice o dva roky prodloužila život, fyzické
ani psychické zdraví mu však vrátit nedokázala.
Máškova geologická záře, rychle od r. 1950 stoupající a v následujícím desetiletí postupně vyhasínající, zmizela z obzoru geologické veřejnosti. Zhruba pouhá třetina obvyklého akčního tvůrčího věku mu byla poskytnuta. Můžeme jen
tušit, čím by se stal, nebýt jeho nešťastné sudby. Dne 12. června 1995 Miroslav Máška, narozený 6. ledna 1927 v Berehově, zemřel. Byla by křivda nepřiznat mu místo, které mu v historii naší geologie oprávněně patří.
Ferry Fediuk
Předváleční exulanti Moschelesová a Steiner
V posledním čísle „Zpráv o geologických výzkumech za rok 2004“ uveřejnil V. Sattran záslužný článek „Česko-slovenská geologická diaspora 20. století“. Pojednává o geologických osobnostech, které v jednotlivých uzlových politických
situacích emigrovaly. Mezi třemi osobami předválečné emigrace, které si zachraňovaly život před Hitlerem, uvádí Julii
Moschelesovou a Alfreda Steinera. Měl jsem možnost obě tyto skvělé osobnosti z autopsie blíže poznat a tak mi budiž
dovoleno Sattranovy poněkud kusé údaje vzpomínkově doplnit.
Během studia na PřF UK jsem ve školních letech 1948/1949 a 1949/1950 absolvoval a odkolokvoval čtyři přednášky
doc. Dr. J. Moschelesové (habilitována 1934): zeměpis tropického pásu I a II a Úvod do regionálního zeměpisu I a II.
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To, že jsem ve všech čtyřech případech byl u zkoušky klasiﬁkován stupněm výborně, musím bohužel přičíst ne kvalitě
svého výkonu, ale daleko spíš examinátorčině velkorysosti. Přednášky to byly skvělé a svou úrovní výrazně převyšovaly průměr, který se tenkrát na fakultě nabízel. Chodilo nás na ně ale jen pár. Proč? V zeměpise tu byla velice silná
profesorská „squadra“ – Bedřich Šalamoun, Vladimír J. Novák, Josef Pohl Doberský, Jiří Král, Josef Kunský – a jen ti
byli examinátory státních zkoušek. Absolvovat přednášku u někoho jiného tedy bylo pragmaticky vzato nerentabilní
investicí. Na tom nic neměnila skutečnost, že Moschelesová znala snad kromě polárních končin prakticky celý svět
z vlastní zkušenosti a že tyto své znalosti dovedla studentům poutavě zprostředkovat. Navíc byla lingvistický fenomén: kromě naprosto perfektní češtiny, němčiny (to byl její mateřský jazyk, před válkou byla docentkou na německé
části pražské univerzity) a angličtiny (kterou výborně ovládala již od dětství a k naprosté dokonalosti si ji vybrousila
během války jako geograﬁcký expert americké armády v Paciﬁku) suverénně vládla ještě několika jazyky dalšími. To,
co se jí nedostávalo na vzhledové přitažlivosti, bohatě vynahrazoval její brilantní intelekt a hluboká erudice. Přesto
však zůstávala v české vědecké obci stranou. Ta ji sice obecně uznávala, ale jaksi neintegrovala. Proč ji Sattran, stejně
jako v biograﬁcké části 2. dílu Naučného geologického slovníku Svoboda a kol., zařazují mezi geology, když ona sama
se považovala výlučně za geografku? Moschelesová byla doma v řadě geograﬁckých disciplín – v regionální i hospodářské geograﬁi, demograﬁi, oceánograﬁi, meteorologii a klimatologii, ale zvlášť vynikala ve fyzickém zeměpise a
geomorfologii. Byly to právě její pozoruhodné studie o undulační a blokové mobilitě Českého masivu, teprve mnohem později potvrzené geofyzikou, které jí mezi geology zajistily trvalé místo. Moschelesová byla ve vědách o Zemi
zářivou osobností, ale jejímu docenění zůstala tehdejší doba i dnešek hodně dlužny. Nenašla se pro ni na tehdejším „geograﬁckém“ druhém patře Albertova ani nejskromnější pracovna, jen malá komůrka ve Viničné, kde i bydlela
a v r. 1956 ve věku 64 let také skoro nepozorovaně zemřela. Sattranovi patří dík za to, že její jméno z nezasloužené
studny zapomnění svou drobnou poznámkou vylovil.
Ing. Alfred Steiner je osobnost ze zcela jiného těsta. Po prozíravém předválečném útěku z rodného Ostravska zakotvil až u protinožců na Novém Zélandě. Svými odbornými kvalitami a cílevědomostí si tu zajistil nejen všeobecné uznání, ale i významné existenční postavení. V Sattranově článku je jako jeho hlavní vědecká zásluha vyzdvihován objev
nového zeolitu wairakitu. Originální Steinerovy vzorky tohoto minerálu jsou t. č. v suchdolském Geologickém ústavu
AV ČR. Jeho výrazný průnik do světové vědy je však podstatně širší. Má skvělé petrologické zásluhy, jednak v petrologii
metamorﬁtů studiemi o anchimetamorfóze a zeolitové facii, jednak ve vulkanologii, jmenovitě objevy o ignimbritech.
V období před r. 1968 žila celá československá geologie přípravami na památný 23. mezinárodní geologický kongres.
Těžiště příprav bylo v Ústředním ústavu geologickém, ale účinně byly zapojeny i všechny ostatní naše geologické
instituce. Byla to doba, v našich poměrech vzácná, kdy všichni svorně táhli za jeden provaz. Svým dílem přispívala i
PřF UK. Několik měsíců před zahájením kongresu pronikla zpráva, že svou starou vlast navštíví Steiner. Vznikl nápad
využít této příležitosti a angažovat ho, aby fakultní texty pro kongres převáděl do autentické angličtiny. A špičkový geolog světového významu Steiner v zenitu své proslulosti tuto v podstatě kancelářskou práci přijal. Na několik měsíců
se ocitl na výplatní listině fakulty s platem, který v očích na Novém Zélandě dobře honorovaného předního odborníka
musel vyvolávat úsměv. Ale on ani nemrkl. Do přiděleného kumbálku v podstřeší albertovské budovy se dostavoval
s disciplínou jako by tu byly píchací hodiny. A o kvalitě práce, kterou odváděl, se lze vyjadřovat jen v superlativech.
Z vysoce hodnoceného vědátora se vyklubal pilný, svědomitý a vstřícný spolupracovník. Charakterizuje ho následující
perlička. Jednou mi ukazoval fotograﬁe svého novozélandského domku. Vyslovil jsem obdiv nad pečlivě udržovaným,
„anglicky“ střiženým trávníkem. Steiner zbrunátněl a pln rozhořčení odpověděl: „To mi radši nepřipomínejte. Kdyby
bylo po mém, nechal bych přírodu, ať si s tím trávníkem dělá co umí. Nejspíš by tam rozkvétaly nádherné kytičky. Ale
to nemůžu. Všichni sousedi své trávníky obden přejíždějí sekačkami a já, abych mezi nimi obstál, musím dělat totéž.
Krucihiml!“ Na dobu svého prazvláštního zaměstnaneckého poměru na PřF UK zanechal skromný velký Steiner po
sobě ten nejlepší dojem a hřejivé vzpomínky.
Ferry Fediuk
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Recenze, kritika, diskuze
Jiří Sejkora, Jiří Kouřimský – Atlas minerálů
Publikace je součástí atlasů přírodnin vydávaných nakladatelstvím Academia. Ve stručných úvodních kapitolách najde čtenář základní vlastnosti minerálů a poznámky k jejich vzniku a výskytu. Hlavní důraz je kladen na fotograﬁckou
část. Atlas pojednává o více než 560 minerálních druzích vyskytujících se v České a Slovenské republice, včetně druhů
poprvé popsaných u nás. Více než 530 barevných fotograﬁí je doprovázeno stručným a výstižným textem, obsahujícím chemické složení, základní vlastnosti a vybrané lokality.
Publikaci nelze vytknout žádné závažnější nedostatky a neměla by chybět v knihovně žádného vážného zájemce a
obdivovatele pokladů neživé přírody.
Kniha vyšla v roce 2005, má 375 stran a stojí 240 Kč.
Zdeněk Táborský
Oldřich Fejfar, Pavel Major – Zaniklá sláva savců
Na základě zajímavých a nevšedních nálezů z významných světových lokalit se autoři pokusili o rekonstrukce unikátních vyhynulých savců z období třetihor. Snaží se hledat širší souvislosti a všímat si i vývoje, původu či spletitých
migrací těchto zvířat. Rekonstrukce jsou ztvárněny na barevných dvoustranách doprovázených informativním textem. Další texty pak vysvětlují vznik rekonstrukcí a jsou doplněny přípravnými skicami i snímky významných nálezů.
Kniha se nepokouší ve svém rozsahu zobrazit všechny fosilní typy savců, ale vybírá ty nejzajímavější, nejbizarnější či
nejkrásnější a zároveň takové, pro které jsou k dispozici spolehlivé a kvalitní fosilní podklady. 280 str., 77 bar. tab., 200
perokreseb, vázané s přebalem, cena 490 Kč.
Tamara Sidorinová
Petr Jakeš, Jan Kozák – Vlny hrůzy, zemětřesení, sopky, tsunami.
Nakladatelství Lidové noviny, 2005, 220 stran, 295 Kč.
Zdeněk Táborský
Soňa, Zdeněk a Michal Thomovi: Pod hradbou Himálaje, aneb Hledání Šangri-la. Nakladatelství Mladá Fronta, 2005,
275 stran, cena neuvedena.
Zdeněk Táborský

Sběratelské zajímavosti a zprávy
Poznámky k příkrovovému pojetí stavby pražského synklinoria
Před několika lety vystoupili R. Melichar a J. Hladil (1999) s novou hypotézou příkrovové stavby ordovicko-devonských vrstev barrandienského synklinoria. Podstatou této koncepce je představa, že velká část výplně synklinoria
není vůči svému podloží autochtonní, ale byla nasunuta od SZ, ze vzdálenosti minimálně 5 km, pravděpodobně
však větší. Alochtonita se vztahuje na jednotky od bohdaleckého souvrství výše, ale místy je uvažován i přesun
komplexu začínajícího šáreckým souvrstvím (Praha Žižkov). V listopadu 2001 proběhl na PřFUK v Praze diskusní
seminář na toto téma, kde byl hlavním oponentem I. Chlupáč. V publikaci z r. 2004 a na 2. sjezdu České geologické
společnosti ve Slavonicích (2005) znovu prezentoval R. Melichar své argumenty pro příkrovovou stavbu pražského
synklinoria, podstatněji rozšířené hlavně o diagramy stratigraﬁcké separace (SSD) na tachlovickém a očkovském
zlomu.
Hlavním kritériem pro velké přesmyky a příkrovové plochy je důkaz o velkém sblížení původně vzdálených terénů.
V sedimentárních komplexech jsou to rozdíly ve faciálním vývoji jednotek, které vylučují vznik ve vzájemné blízkosti. Takové rozdíly jsou podle Melichara:
(1) mezi graptolitovými břidlicemi a diabasovými tufy wenlocku, stýkajícími se podél tachlovického zlomu v okolí
Sv. Jana pod Skalou,
(2) mezi tzv. polyteichovou facií a čistě jílovitou facií bohdaleckého souvrství na území Prahy.
(16)

Zabýval jsem se systematicky bohdaleckým souvrstvím a některými dalšími otázkami ordoviku (Röhlich 1957, 1960
aj.), a proto chci uvést na pravou míru některé údaje k tomuto tématu.
1. Tzv. polyteichová facie je vyvinuta v střední a svrchní části bohdaleckého souvrství zhruba na území Prahy. Je rozšířena napříč celým synklinoriem (v mezích daných denudací bohdaleckého souvrství), nejen v jeho centru. K několika místům v Praze, kde tato facie evidentně není vyvinuta, patří okolí Štěrbohol, přímo na ose synklinoria.
2. „Polyteichová“ facie je tvořena v drtivé většině jílovými břidlicemi a ne převážně pískovci, jak je prezentováno
(Melichar 2004, s. 179, ﬁg. 7; 2005, s. 69, obr. 2). Podíl jemnozrnných pískovců, prachovců a nečistých vápenců
dohromady nedosahuje ani 10 %. Jinak by typické lokality této facie v Košířích, Motole a Michli nemohly kdysi
sloužit jako ložiska cihlářské suroviny.
3. Jílovitá facie bohdaleckého souvrství není případem „černých břidlic“, kterými se rozumí anoxická facie nepříznivá pro život bentosu. O tom svědčí poměrně bohatá fauna trilobitů, mlžů, plžů, ramenonožců aj., která se nachází
v jílovité facii jak naspodu souvrství, tak v jeho vyšších polohách. Bohdalecké souvrství v Praze a okolí poskytlo
řadu paleontologických, paleoichnologických a sedimentologických důkazů o plynulé hloubkové diferenciaci
v rozmezí od dosahu bouřkových vln do hloubek řádu stovek metrů, zahrnujících jak „polyteichovou“, tak čistě
jílovitou facii. Nejsou tedy důvody pro tektonické sblížení facií, které tvoří souvislou řadu.
4. Tachlovický a očkovský přesmyk jsou Melicharem zakresleny i východně od Vltavy až po okraj křídové pánve
u Běchovic (2005, obr. 1 – SSD). Tato extrapolace není věrohodně doložena a je navíc v rozporu s idealizovaným
řezem na témž obrázku. Pokračování tachlovického násunu v protějším (jv.) křídle synklinoria by měl odpovídat
přesmyk kodský, ne očkovský (přijmeme-li předkládané schéma).
5. Z diagramů stratigraﬁcké separace vyplývá, že na většině území od Pankráce na východ by měl být v jádře
synklinoria tento sled shora dolů: králodvorské s. – bohdalecké s. – násun – králodvorské s. – bohdalecké s. – zahořanské s. atd. Nic takového z geologického mapování nevyplývá, všude jsou králodvorské břidlice v nadloží
bohdaleckých; často jsou denudační zbytky kralodvoru v jádrech dílčích synklinál.
Představa jednosměrného tektonického transportu k JV vede Melichara k tomu, že libeňský přesmyk zastižený vrtem
PR 1 na Žižkově (tj. styk šáreckých a bohdaleckých břidlic, ukloněný k JV) pokládá za dodatečně vychýlený plochý
násun od SZ k JV. Kdyby tomu tak bylo, znamenalo by to, že celý centrální komplex synklinoria, počínaje šáreckým
souvrstvím, byl nasunut na ordovický autochton zahrnující nejméně šárecké až bohdalecké souvrství. Tomu však
odporují poměry v jv. křídle synklinoria, kde chybí odpovídající tektonické zdvojení vrstevního sledu a ordovik leží na
proterozoiku transgresivně, s úhlovou diskordancí (Kunratice).
Povrchové zdvojení vrstevního sledu v sz. křídle synklinoria je způsobeno pražským zlomem, který je zhruba vertikální a svislý posun na něm dosáhl cca 1,5 km. Pražský zlom byl aktivní už během ordoviku a při variské tektogenezi patřil
k velmi raným disjunktivním poruchám. Je evidentně starší než libeňské přesmyky, které jej dislokují a při neznalosti
širších souvislostí mohou působit dojmem, že jsou vlastní příčinou opakování značné části ordovického komplexu.
Tou je však pražský zlom, dokonale odkrytý na skále pod hloubětínským zámečkem (Přírodní památka). Pokud jde
o metamorfní inverzi zjištěnou ve vrtu PR 1, ta vznikla ve dvou fázích: nejprve vyzdvižením rekrystalovaných šáreckých břidlic podle pražského zlomu a pak přesmyknutím jejich svrchní části s nadložím k SZ přes zakleslé bohdalecké
břidlice.
Tektonický transport k JV je v siluro-devonském jádře synklinoria evidentní. Nelze jej však automaticky extrapolovat
na celou oblast sz. křídla. Jsou místa, kde jsou směrné přesmyky se sz. vergencí nezvratně doloženy. Patří k nim antiklinální pásmo v ordoviku mezi Knížkovicemi u Zdic a z. okrajem Berouna, v délce asi 10 km. Kdysi povrchově těžené
ložisko železné rudy nučického obzoru Na Hroudě u Zdic bylo zvrásněné a dislokované několika vrásovými přesmyky
ukloněnými k JV, jak to zakreslil B. Stočes (obr. 50 v 1. dílu Boučkovy a Kodymovy Geologie z r. 1954). Kettnerovu
fotograﬁi jednoho z přesmyků publikoval Kodym (1924). Západní část této oblasti jsem detailně mapoval v r. 1953,
s použitím kopaných rýh a dokumentace asi 90 průzkumných vrtů. Šupinovitá stavba tohoto antiklinálního pásma,
s jednoznačnou sz. vergencí, byla tedy podrobně dokumentována.
Z faciálních map spodnodevonských souvrství, sestavených Chlupáčem (1992 aj.), vyplývá pro lochkovské, pražské
a dalejsko-třebotovské souvrství jednotný trend: postupná změna od mělčích, převážně biodetritických facií na SZ
synklinoria k hlubším, mikritickým a popř. až k pelitické facii na JV. K vysvětlení tohoto trendu stačí představa excentrické polohy osy sedimentační pánve, posunuté k JV, a převažujícího sklonu dna pánve k JV. Důležitou výjimkou
je faciální mapa spodních poloh zlíchovu, která indikuje blízký zdroj poměrně hrubého biogenního detritu na JV a
má tedy opačný trend. Útes, který byl zdrojem tohoto detritu, lze lokalizovat zhruba k dnešní Zbraslavi. Vznik útesu
(bazální zlíchovský event) lze vysvětlit místním oživením činnosti klatovského hlubinného zlomu, který po značnou
část ordoviku podmiňoval vystupování hřbetu mezi pražskou pánví a pánví metamorfovaných ostrovů (srv. Röhlich
- Šťovíčková 1968, s. 682; Šťovíčková 1973, s. 126; Röhlich v tisku). V siluru a po většinu spodního devonu zůstával
tento hřbet ponořený, mohl však tvořit příkřejší svah asymetrického příkopu pražské pánve. Tento asymetrický tvar
pánve s plošně převažujícím sklonem dna k JV je patrný i na faciálním vývoji některých souvrství vyššího ordoviku.
Konkrétně: faciální mapa zahořanského (= chlustinského) souvrství (Röhlich 1957, tab. IV) ukazuje asymetrický obraz
s podílem písčité facie zřetelně vyšším na SZ.
Možná, že základní příčinou výrazných jv. vergencí v siluro-devonském jádře Barrandienu byl právě primární sklon
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dna pánve k JV. Vrásy se mohly začít vyvíjet jako gravitační skluzové deformace ve zpříkřujícím se dně, s jv. směrem
transportu. S postupným zvedáním křídel pánve a zužováním prostoru narůstaly jejich výškové indexy, jv. vergence
však zůstala zachována. Otázka je, zda při dalším stlačování synklinoria došlo podél tachlovického zlomu ke zpětnému nasouvání k SZ. Tachlovický zlom se zdá mít pro řešení celého problému klíčový význam a zaslouží si proto další
studium.
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Pavel Röhlich
Úvaha nad poznámkami P. Röhlicha k příkrovovému pojetí stavby pražského synklinoria
Dříve než se pokusíme odpovědět na některé otázky vytyčené P. Röhlichem v jeho diskusním příspěvku, chtěli bychom se dotknout dvou mylných představ o předložené pracovní koncepci alochtonní stavby pražského synklinoria
či synformy (Melichar & Hladil, 1999; Melichar, 2004), se kterými se v diskusích často setkáváme:
1. Rozsah určité facie se (ne)rovná rozsahu tektonických těles: i když faciální rozdíly pomáhají vymezit jednotlivá tektonická
tělesa, nejsou faciální hranice a hranice tektonické obecně totožné a zvláště ve středočeském paleozoiku jsou zpravidla
navzájem kosé. Právě proto zde můžeme pozorovat jak faciální přechody uvnitř jednotlivých tektonických těles, tak i
faciální skoky či naopak shody na některých tektonických kontaktech, což nikterak neodporuje předložené koncepci.
2. Odlišné facie (ne)poskytují důkaz alochtonity: i když facie ordoviku a devonu ukazují na velmi značné zkrácení prostoru pražského synklinoria, hlavní důkaz alochtonity poskytují facie siluru. V širším okolí Svatého Jana pod Skalou
je silurská sekvence při tachlovickém zlomu zdvojena: v podloží zlomu leží nejhlubokovodnější facie graptolitových
břidlic, zatímco v jeho nadloží vystupuje facie tuﬁtická s hiáty, indikující vynořenou část vulkanického ostrova. Všechny bioklastické faciální zóny ostrovního vápencového svahu (s hrubou skeletální drtí, či s převahou brachiopodů, trilobitů nebo ortokonních hlavonožců a mlžů) známé ze sv., jv. i jz. strany svahu zde chybějí, a tudíž tektonické sblížení
podél tachlovického zlomu musí mít nejméně několikakilometrový rozměr odpovídající této „vynechané“ laterální
posloupnosti svahových facií.
Nyní k problematice spjaté s bohdaleckým souvrstvím. Co se týká připomínek v bodech 2 a 3 má P. Röhlich do značné
míry pravdu – tektonické schéma na zmíněných obrázcích je silně zjednodušené a opravdu nevyjadřuje přesně ani
stratigraﬁcké, ani faciální detaily. Cílem schématu bylo spíše zdůraznit hlavní faciální rozdíly mezi jednotkami, takže
faciální charakteristiky jsou zde do značné míry idealizované, nejsou zde zakreslena ani některá souvrství stejně jako
diabasová tělesa v souvrstvích zobrazených atd. Jedno jediné schéma nemohlo vyznačit ani proměnlivost v podélném směru synklinoria, takže nezobrazuje vyšší úroveň odlepení ve východním okolí Prahy, kde je situována do souvrství králodvorského; pravděpodobné splynutí očkovského a kodského zlomu východně od Braníka jen naznačuje
(spodní alochtonní jednotka mezi oběma zlomy zde vykliňuje, srov. připomínkový bod 4).
V bodech 4 a 5 se však oponent zcela jistě mýlí – právě dosavadní výsledky mapování (Cháb 1990, Králík 1983, Straka
1985, Valečka 1983 aj.) dokazují správnost extrapolace tachlovického a očkovského zlomu dále k východu, ba i to,
že uvedená sekvence (zdola nahoru: bohdalecké s. – králodvorské s. /násun/ bohdalecké s. ± další nadloží) je korektní.
Nutno však uvážit, že se dané mapy dotýkají především území města Prahy, kde je ke geologickému podloží přístup
problematický a tím i přesnost geologických map nevyvážená. To se projevuje jednak bodovou detailní prozkoumaností v místech stavebních výkopů, jednak rozsáhlými neprozkoumanými plochami v místech trvalé zástavby, které
jsou doslova jen zaplněné nebližší „okolní“ horninou.
Tachlovická dislokace v sz. křídle synklinoria bývá běžně zakreslována od Berouna až do okolí Malé Ohrady, kde je
ještě přítomna poslední silurská „kolonie“. Tato dislokace zde z jižní strany omezuje pruh tvořený souvrstvím králo(18)

dvorským, kosovským a liteňským, který je jakoby uložen uvnitř souvrství bohdaleckého. U Malé Ohrady silur a kosovské souvrství tektonicky vykliňují a pruh dále pokračuje již jen jako poloha souvrství králodvorského uvnitř souvrství
bohdaleckého dále k východu přes Konvářku, ul. Břidličnou (Podolí), Na Dolinách, Táborskou, Na Slávii, Pod Altánem,
Průběžnou, přes Jahodnici až k Dolním Počernicím. Výskyty v ul. Na Slávii a Pod Altánem (u hřiště SK Slavia Praha atletika a při ulici Průběžné) mají dokonce i ve stávající publikované mapě jižní okraj označený jako zlomový. Symetricky
shodná je i situace v jv. křídle synklinoria, kde mají silurské „kolonie“ zlomové omezení ze severní strany. Silur spolu
s kosovským souvrstvím tektonicky vykliňuje u Hodkoviček a pruh tvořený již jen králodvorským souvrstvím dále
pokračuje uvnitř souvrství bohdaleckého ulicí V Podzámčí, Nad Pískovnou, mezi ul. Kačerovskou a Roztylským náměstím, ul. Na Chodovci, přes Zahradní Město (zde chybně v mapě označeno jako souvrství zahořanské), Štěrboholy,
Novou Dubeč až k Běchovicím. I zde jsou některé výskyty v publikované mapě ze své severní strany omezeny zlomově (ul. V Podzámčí, v západním potažení ulice U Krčského nádraží). Oba pruhy jsou tedy analogií a pokračováním
pásma „kolonií“, o jejichž tektonickém původu se dnes již nepochybuje.
Předložená interpretace tektonické pozice však nevychází jen z analogie a publikovaných map, ale také z dochované
primární dokumentace. V padesátých létech minulého století měli Havlíček a Šnajdr (1957) možnost pozorovat velké
množství stavebních odkryvů, které umožnily alespoň v některých částech mapy rozpoznat faktický stav věcí, např.
v sz. křídle synformy na listu mapy 1 : 5 000 Praha 5–2 (tj. ve Strašnicích a okolí) pozorovali několik odkrytých kontaktů
bohdaleckého a králodvorského souvrství, které měly na severních okrajích pruhů králodvorského souvrství zřetelný
stratigraﬁcký charakter a naopak tektonický charakter na jejich jižních okrajích. V dokumentaci jsou popsány tektonické kontakty např. v ulici Průběžné (DB 48 a 49) a Starostrašnické (DB 58 a 59), kde se v těsném sousedství stýkají
„silně proklouzané“ břidlice králodvorské a „silně proklouzané“ horniny souvrství bohdaleckého. Na DB 66 a 67 se
dokonce podařilo přímo pozorovat násunovou plochu. Byly zde popsány „králodvorské vrstvy ..., místy silně tektonicky prohnětené. Styk s vrstvami bohdaleckými je tektonický: bohdalecké vrstvy přesunuty přes vrstvy králodvorské;
přesunová plocha, dobře odkrytá má úklon ve východním břehu průkopu 60° ... v západním břehu je mírnější, avšak
neměřitelná“. Vrstvy zde mají podle dokumentace orientaci 155°/50°. Minimální rozdíl ve velikosti sklonu (do 10°)
ukazuje, že se zde podařilo přímo pozorovat odkrytý vrstevní zlom.
Údajně problematický úsek v okolí Štěrbohol (ad bod 1) s nepřítomnou polyteichovou facií má poněkud odlišnou
geometrii stavby. Celá synforma je zde velmi výrazně zúžena a vzdálenost obou pruhů králodvorského souvrství je
zde nejmenší z celého okolí Prahy. Toto zúžení synformy je zjevně způsobeno druhotným tektonickým vyzvednutím
štěrboholského bloku, takže na povrchu vystupuje výrazně hlubší erozivní řez než v okolí. Alochtonní jednotka má
v tomto místě jen minimální mocnost (pokud je vůbec zachována), takže část s polyteichovou facií zde mohla být
zcela erodována a nedochovala se.
V otázce geometrie pražského zlomu zjevně P. Röhlich vystihl jeden z největších problémů interpretace tektoniky
Barrandienu. Prakticky žádná dosud předložená koncepce totiž není vnitřně bezrozporná:
1. Pražský zlom nemohl být aktivní v ordoviku, neboť po sklopení bloků do původní polohy v době sedimentace,
kdy byla vrstevnatost ordovických hornin subhorizontální, by musel mít tento zlom charakter přesmyku. Jeho
synsedimentární kompresní charakter je pak v přímé kontradikci k požadavku extenzního charakteru napjatosti,
kterou vyžaduje existence ordovického vulkanismu.
2. Byl-li pražský zlom aktivní ve své strmé až vertikální pozici, v jaké je dnes, je nutno na něm podle známých mocností postižených souvrství uvažovat zhruba kilometrový vertikální pohyb. Tak veliký pohyb však nemůže být
snadno vykompenzován v rámci malé vzdálenosti mezi koncem jeho jz. pokračování a křivoklátsko-rokycanským
pásmem, které vůbec neporušuje.
Nejasný je i charakter vztahu pražského zlomu k tzv. libeňským přesmykům (či se snad jedná o pouhou změnu jeho
orientace, jak je to vyznačeno v publikovaných mapách?) v oblasti vrchu Žižkova. V dnešní době zatím chybějí údaje
pro opravdu ucelenou představu o podstatě a stáří pražského zlomu, ačkoliv pochopení tohoto místy komplikovaného zlomu by výrazně přispělo k dořešení problému tektoniky barrandienu.
K lepšímu pochopení stavby i tektonického vývoje celého pražského synklinoria může vést také postupné podrobné dokumentování rozsahu facií a jejich vertikálních posloupností všeobecně. Mnohem přínosnější je například tvorba map konkrétních výskytů facií na odkryvech (jako je tomu např. již v práci Chlupáče, 1953 pro
lochkovské s.) oproti často publikovaným a nekriticky překreslovaným faciálním mapám interpretačním (srov.
Chlupáč, 1992 pro totéž souvrství), které v sobě již předem a nekriticky obsahují pouze jedno (autochtonní) pojetí
stavby a jejichž argumentační síla je tedy minimální. Význam sblížení pruhů zcela nesourodých facií se zvláště
nápadně projevil i na obdobně porovnávaném pražském souvrství (viz Melichar & Hladil 1999, barevná příloha
– poster).
Závěrem nelze než souhlasit, že i přes nezanedbatelný pokrok v dokumentaci deformačních struktur zůstává v tektonice pražského synklinoria mnoho nevyjasněných problémů. To si zasluhuje jak soustředění výzkumů pomocí projektů (dnes např. IAA3013406), tak i obecnou pozornost při dokumentaci odkryvů a technických děl, uplatnění expertních znalostí o složení, stáří a porušení hornin v těch či oněch místech, jakož i zajímavých věcných diskusí z toho
vyplývajících.
(19)
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Quo usque tandem...
Gotický velechrám sv. Víta byl budován několik století. Z hornictví je znám pojem dědičná štola, odvodňovací dílo
důlních prostor postupně ražené několika generacemi. Geologická mapa ČR 1 : 500 000, hovorově půlmilionka, není
ani katedrála, ani havířský „majstrštyk“. Ale její novodobá podoba, která má nahradit předchůdkyni z r. 1967 a dokumentovat, že poznávání geologické tváře naší republiky za uplynulých 39 let nespalo, časovou délkou svého vznikání
taková vleklá díla připomíná. Práce na mapě začaly již v minulém století a původní vedoucí projektu nejen že ho
dávno už nevede, ale je již řadu let na Pravdě Boží. Ale geologická veřejnost na půlmilionku stále jen čeká. Prý už je
všechno hotovo a jsou tu pouze dílčí technické mouchy. To však veřejnost nezajímá, chce už konečně vidět výsledek.
Obdobně jako kdysi Cicero v římském senátě může však jen nespokojeně mumlat: „Jak dlouho ještě...“
Ferry Fediuk
První nález stopy po lezení trilobitů v příbramsko-jinecké pánvi (střední kambrium)
Stopy trilobitů patří k nejinformativnějším pozůstatkům činnosti bezobratlých v paleozoických mělkomořských usazeninách. Důvody jsou zejména tyto: 1. Jednotlivé morfologické typy (ichnorody a ichnodruhy) jsou často úzce svázány s taxonomickou příslušností původce, což umožňuje používat stopy trilobitů ke stratigraﬁi („kruzianová stratigraﬁe“ publikovaná A. Seilacherem). 2. Jakožto pohyblivý bentos často hrabající do dna, plavající těsně nade dnem
a standardně vytvářející odpočinkové „důlky“ do dna (cubichnia), vytvářejí tedy celou škálu etologicky spolehlivě
vysvětlitelných stop. 3. Jedná se o povrchové stopy, dokazují tedy nepřítomnost eroze dna těsně před sedimentární
událostí, která je konzervovala.
V letech 1993–1996 byla věnována velká pozornost stopám po činnosti organizmů v sedimentech českého spodního
a středního kambria (příbramsko-jinecká pánev a skryjská oblast); viz Mikuláš 2000. V prvně jmenované pánvi byly
nalezeny jen velmi sporné stopy po aktivitách trilobitů – jmenovitě série paralelních hřbítků či vrypů označované jako
Monomorphichnus, které ale mohou mít i jiné původce než trilobity nebo se může jednat o proudové stopy, a dva
nálezy zdvojených oválných jamek odpovídající odpočinkovým stopám trilobitů (ichnorod Rusophycus), bohužel bez
charakteristické skulptury vytvářené končetinami trilobitů. Ani nálezy ze skryjské oblasti nejsou početné a přesvědčivé. Důvod nelze spatřovat v nedostatků možných původců – trilobiti patří, jak je všeobecně známo, ke klíčovým
prvkům středočeských kambrických faun, ale v nepříznivých tafonomických okolnostech: je poměrně málo sekvencí,
kde jsou dobře zachovány tzv. hyporeliéfy, tj. výlitky biogenních textur na bázích deskovitých těles (nejčastěji pískovců a drob prokládajících břidličné polohy). Výjimkou je např. lokalita Medový Újezd u Mýta, paleogeograﬁcky
významný odkryv ukazující transgresi vyšší části jineckého souvrství na proterozoikum na samém okraji zachovalé
výplně příbramsko-jinecké pánve (srv. Chlupáč 1993). Jinecké souvrství je zde vyvinuto jako břidlice víceméně rytmicky se střídající s polohami pískovců a drob. V letch 1993–1995 odtud byly opakovaně získány nepravidelné systémy tunýlků, občas se větvících a vytvářejících částečně otevřené sítě, které lze klasiﬁkovat nejspíše jako Planolites isp.
přecházející k systémům Thalassinoides isp.
Na jaře 2005 byla při rutinní exkurzi nalezena ve spodní části sledu jineckého souvrství na lokalitě asi 1 cm mocná poloha jemnozrnného pískovce v poloze břidlic, která má na spodní vrstevní ploše perfektně zachovalou stopu přiřaditelnou ke strukturám vznikajícím při lezení trilobitů na dně. Přibližná omezenost na linii odpovídající šířce běžných taxonů
trilobitů, dva převládající směry vrypů, jakož i jejich počet, klínovitý tvar některých z nich a ostrost zachování prakticky
vylučují, že by stopa mohla vzniknout mechanicky (efektem proudu nebo vlečení neživého předmětu po dně).
(20)

Určitým problémem je přesné určení stopy (obr. 1). Morfologicky
totiž leží na pomezí několika ichnotaxonů, jmenovitě Monomorphichnus Crimes, 1970 (paralelní série vrypů vznikající při plavání
trilobita těsně nade dnem), Dimorphichnus Seilacher, 1955 (nesouměrné série sestávající z vrypů dvojího tvaru a velikosti a vznikající
pří spásání povrchu dna za pohybu šikmého k ose trilobita) a Cruziana d’Orbigny, 1842 (obvykle dvoulaločné prohlubně se šikmými
rýhami svírajícími písmeno „V“). Nalezenou stopu lze tedy i etologicky klást na pomezí vyjmenovaných možností (či k jejich vzájemné kombinaci).
Cenným poznatkem je zejména skutečnost, že takto dobře zachovalá stopa daného typu byla na lokalitě Medový Újezd vůbec nalezena. Vzhledem k návštěvnosti lokality (zejména odborné exkurze) je
velká naděje na četné další nálezy (pokud budou účastníci exkurzí
o možnosti podobných nálezů vědět).
Literatura
Chlupáč, I. (1993): Geology of the Barrandian. A ﬁeld trip guide. – Senckenberg-Buch 69. Waldemar Kramer. Frankfurt am Main.
Mikuláš, R. (2000): Trace fossils from the Cambrian of the Barrandian
area. – Czech Geol. Surv. Spec. Papers, 12, 1–29; 36 příl. Praha.
Radek Mikuláš

Obr. 1. Stopa po lezení trilobita (cf. Monomorphichnus Crimes, 1970; Dimorphichnus Seilacher,
1955; Cruziana d’Orbigny, 1842); přirozená velikost, délka vzorku 77 mm. Střední kambrium, jinecké souvrství, Medový Újezd.

Nález neobvykle zachovalé ichnofosilie křídového stáří z glaciálních uloženin severních Čech
Tunely vytvářené organismy jsou velmi často vyplněny usazeninou, která se odlišuje od okolního substrátu, např.
minerálním složením zrn nebo porózitou. Během diageneze (nejčastěji rané diageneze) pak dojde k ještě výraznějšímu zvýšení kontrastu mezi výplní tunelu a okolní horninou: tunely často slouží jako přívodní dráhy mineralizovaných
ﬂuid a díky tomu začnou fungovat jako centra srážení druhotného tmele (karbonátového, křemenného). Často je při
tom morfologie původně biogenní textury natolik změněná, že (1) je problém deﬁnovat původní tvar tunelů před
diagenezí a (2) pro ne-specialistu je obtížné vůbec rozpoznat biogenní základ konkrece.
Diagenetické procesy jsou velmi účinné v horninách označovaných jako křída, tj. málo zpevněných jemnozrnných
organických vápencích s vysokým podílem křemitých schránek mikroplanktonu. Křemenný tmel má v tomto horninovém prostředí značnou tendenci migrovat a vytvářet shluky (obvykle je daleko mobilnější karbonát), a proto jsou
systémy tunelů vytvořené v substrátu někdy vyplněny křemitým tmelem, který v dané formě vytváří silicity dobře
známé jako pazourky. Ty jsou nejvíce známy jako křesací kameny (až do historicky nedávné doby) a jako výtečná
surovina pro výrobu kamenných škrabek, hrotů a nožů (od paleolitu až po dobu bronzovou či ještě pozdější). Pazourky se vyskytují hojně v některých partiích „křídových“ souvrství v oblasti Severního a Baltského moře a snadno se
kumulují vyvětráváním z „křídy“. Díky odolnosti vůči mechanické i chemické erozi tvoří podstatnou část ledovcových
sedimentů – souvků – a v době maximálního rozšíření pleistocenního pevninského ledovce byly dopraveny i na severní hranici území ČR.
Pozoruhodný nález pazourku v souvkách byl učiněn na přelomu září a října 2001 p. Jiřím Pořízem z České Lípy v materiálu pocházejícím z pískovny v Doubici (okres Česká Lípa). Ten věnoval materiál pracovníkovi Okresního muzea
v České Lípě Petru Jenčovi, který jej předal autorům k dalšímu zpracování. Jedná se o fragment větvící se trubice, jejíž
stěna je tvořena pazourkem. Na povrchu stěny jsou zbytky původního okolního substrátu – zvětralé „křídy“. Vnitřek
trubice je dutý, rovněž se zbytky „křídy“ a dále s trubicemi menších rozměrů (jejichž stěny jsou někdy opět siliciﬁkovány). Jak v křídě, tak v pazourku jsou četné pravidelné či nepravidelné dutiny, které lze částečně identiﬁkovat jako
zbytky po tělesně zachovalých fosiliích (ostny ježovek, ?úlomky schránek mlžů), částečně je lze považovat za diagenezí zvýrazněný projev biogenních textur – drobných tunelů a jiných bioturbací. Rozměr vzorku je následující: vnější
průměr nejúplněji zachovalé trubice je přibližně 58 mm, vnitřní průměr je 40–46 mm (síla stěny je tedy 6–9 mm).
Tato trubice je zachovalá v délce přibližně 6–9 cm a přibližně kolmo se napojuje na nepravidelný, zhruba obloukovitý
fragment další trubice, jejíž průměr byl obdobný; tato druhá trubice je podélně rozlomená a její zbytek je dochován
v délce zhruba 10 cm. Tři výraznější, pravidelně válcovité tunely menšího průměru, zachovalé uvnitř trubice, mají
průměr 6–8 mm.
Zmíněný nález je možno analogizovat s pazourky křídy, eventuálně báze kenozoika (stupeň dán) baltské oblasti
(R. Bromley, osobní sdělení, 2003).
Fragment tunelu lze téměř s jistotou identiﬁkovat jako část systému tunelů ichnorodu Thalassinoides. Tyto biogenní textury mají paralelu v současných studiích stop anomuridních rakovců, žijících v příbřežních mořských zónách
(Asgaard et al. 1997; Shinn 1968). Zároveň existují vzácnější nálezy fosilií původců thalassinoidních stop, zachovalé
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in situ (Förster and Barthel 1978; Pemberton et al. 1984). Významnou indicií jsou i mikrokoprolity mořských rakovců
ve fosilním materiálu (Gaźdicky et al. 2000) nebo v recentu (Pryor). Původ fosilních stop Thalassinoides a funkčně i
morfologicky podobných ichnorodů Ophiomorpha a Spongeliomorpha je z výše zmíněných důvodů spojován právě
s dekapody. Ichnofosilie Thalassinoides lze charakterizovat jako rozsáhlé horizontální labyrinty s větvícími se chodbičkami kruhového průřezu. Větvení mají zpravidla tvar „Y“ a v místě rozvětvení bývají tunely rozšířené. Problematiku
systematiky ichnorodu Thalassinoides podal mj. Fürsich (1973). Komplex chodeb a komůrek sloužil k vícerým účelům
(například jako únikové nebo ochranné zóny spojené s oblastmi bohatými na potravu a živiny) a byl využíván nejen velkým množstvím jedinců současně, ale dokonce několika po sobě následujícími generacemi. Navíc mohly být
prostory chodeb osídleny postupně různými druhy organizmů (Asgaard et al. 1997). Z etologického hlediska bývá
Thalassinoides klasiﬁkován jako domichnion – obytné doupě (Bromley 1996), avšak labyrint chodeb měl polyfunkční
charakter. To znamená, že organizmus stopu vytvořil za účelem úkrytu, ale i hledání potravy v sedimentu: o tom
svědčí aktivní výplň některých thalassinoidů (Fürsich 1973).
Nález siliciﬁkované ichnofosilie je tvořený fragmentem dvou větvících se chodeb fosilní stopy Thalassinoides. Z paleoenvironmentálního hlediska je Thalassinoides obvykle považován za mělkovodnější faciální prvek, ale bylo dokumentováno i několik hlubokovodních výjimek (Miller III 2001).
Nálezy siliciﬁkovaných doupat ichnorodu Thalassinoides z křídy popsali podrobně např. Bromley a Ekdale (1984).
Případy siliciﬁkace doupat popsané těmito autory jsou toho typu, kdy je masivně siliciﬁkována celá výplň stopy. Námi
popsaný nález je od dosud známých případů odlišný tím, že ke srážení došlo na hranici substrát – výplň. Výplň, která
byla tvořena materiálem s větší porózitou než okolní matrix, fungovala asi jako kanál, jímž tekly roztoky, jež se srážely
v sousední „křídě“ . Důvodem mohla být – kromě menší porózity výplně – také chemická odlišnost výplně stopy a
matrix, eventuálně i výztuž stěny. Ke srážení křemitých roztoků dochází přednostně tam, kde už vysrážený křemen
existuje; v okolí stěn stopy mohly tuto roli sehrát křemité jehlice hub. V menším měřítku fungovaly obdobně asi i
tunely, vytvořené v již „zředěné“ výplni hlavního tunelu. Tam mohlo dojít k lokálnímu obohacení stěn křemennými
bioklasty pouhou kompakcí substrátu během vytváření drobnějších tunelů.
Nález je zajímavý jak v kontextu dosavadních paleontologických nálezů v souvkách ČR, tak v kontextu diagenetických změn biogenních textur všeobecně. Obdobným nálezům je třeba věnovat i nadále pozornost mj. i z toho důvodu, že dlouhodobě zvětrávající materiál může některé prvky morfologie a jevy (v tomto případě selektivní siliciﬁkaci
v okolí stěn tunelů) prezentovat daleko názorněji než nálezy z čerstvých odkryvů.

Thalassinoides isp. Interpretativní nákresy siliciﬁkované trubice ichnofosilie patrně křídového stáří a drobných zbytků schránek bezobratlých. Černě je vyznačen „pazourek“, tečkovaně zbytky „psací křídy“. Max. rozměr vzorku je 105 mm. Přeplavené
glaciální uloženiny, pleistocén, Doubice u České Lípy.
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Radek Mikuláš, Vladimír Šimo

Sběry v králodvorských břidlicích v Praze – Radotíně (ordovik, Pražská pánev, Česká republika)
Při ražbě štoly ve svahu pod radotínskou vodárnou (budoucí součásti plánovaného silničního přemostění údolí Berounky a Vltavy – větev Slivenec-Lahovice) byl mj. protnut téměř úplný vrstevní sled králodvorských břidlic. Jejich
spodní až střední polohy, vyvinuté zde jako šedozelené jílovité břidlice, obsahovaly hojnou faunu. Vytěžený materiál
z těchto poloh byl deponován na úložiště, umístěné na planinu asi 1 km západně od Lochkova.
Při sběrech prováděných ve vytěžených králodvorských břidlicích na tomto úložišti během roku 2004 jsme nacházeli
poměrně diverziﬁkovanou, dobře zachovanou faunu. Vzhledem k náhodnému rozmístění vytěžených břidlic po úložišti nebylo možno nálezy přesněji stratigraﬁcky zařadit.
Pelokarbonátová vrstva („perník“) ani pevné vápnité konkrece nebyly při ražbě štoly zastiženy.
Seznam nalezené fauny je uveden v následující tabulce.
Poděkování: Za ochotné určení plžů, mlžů a graptolitů děkují autoři RNDr. R. Hornému, CSc., RNDr. J. Křížovi, CSc., a
RNDr. P. Kraftovi, CSc. Za velmi cenné připomínky patří velký dík i RNDr. P. Budilovi, Ph.D.
Vladimír Vonka a Petr Kolář

Actinopeltis carolialexandri Hawle et Corda, 1847
Amphitryon radians (Barr., 1872)
Areia (A.) bohemica Barr., 1872
Birmanites kielanae (Pek et Prokop, 1990)
Dionide speciosa (Hawle et Corda, 1847)
Dreyfussina (?) simaki (Přibyl et Vaněk, 1980)
Flexicalymene (F.) declinata (Hawle et Corda, 1847)
Kloucekia ruderalis (Hawle et Corda, 1847)
Lonchodomas portlocki (Barr., 1846)
Microparia speciosa Hawle et Corda, 1847
Nankinolithus granulatus (Wahlenberg, 1818)
Raphiophorus tenellus (Barr., 1872)
Tretaspis seticornis anderssoni Stormer, 1945
Zetillaenus wahlenbergianus (Barr., 1852)
Archinacellina modesta (Barr. in Perner, 1903)
b - běžně,

vz - vzácně,

vz
b
vvz
vz
b
vz
vz
b
b
b
vz
vvz
vvz
b
b

Grandostoma grande (Barr. in Perner, 1903)
Holopea inﬁda (Barr. in Perner, 1903)
Lophospira sp.
Platyceras sp.
Tropidodiscus sp.
Normalograptus angustus (Perner, 1895) *
Plumulites sp.
Hlavonožci indet.
Hyoliti indet.
Ostrakodi indet.
Synek aff. antiquus Barr.
Pterineidae sp. et gen. indet.
Lingulella sp.
Brachiopodi indet.

b
vz
vz
vz
vz
vz
vz
b
b
b
b
vz
b
b

vvz - velmi vzácně; * sběry RNDr. P. Krafta, CSc.

Kodiﬁkace zkratek minerálů
V geologických, zejména mineralogických a petrologických textech bývá účelné či dokonce potřebné používat pro
minerály zkratky – v tabulkách, ve vysvětlivkách k obrázkům apod. Zatímco kolegové na Slovensku přijali jako závaznou směrnici stanovisko Mezinárodní mineralogické asociace z roku 1998, v ČR se zatím v tomto ohledu postupuje
nekoordinovaně a s libovůlí. Je to nevýhodné, nestandardní, vyžaduje to individuální vysvětlování a vede i k nejasnostem či nedorozuměním. Je načase, abychom i u nás přešli na mezinárodní normu.
V následujících řádkách jsou v abecedním pořadí uvedeny zkratky pro nejfrekventovanější horninové minerály podle
rozhodnutí IMA. Podrobnější výčet lze najít v příspěvku D. Ozdína (Mineralia Slovaca 36, 2004, 367–370). Je třeba si
povšimnout, že každá zkratka začíná velkým písmenem.
aktinolit Act, albit Ab, allanit Aln, almandin Alm, amﬁbol Amp, andalusit And, andradit Adr, anortit An, antofylit Ath,
apatit Ap, arsenopyrit Apy, augit Aug, biotit Bt, cordierit Crd, hercynit Hc, heulandit Hul, hornblend Hbl, diopsid Di, dolomit Dol, egirin Ac, epidot Ep, fayalit Fa, fengit Phg, ﬂogopit Phl, forsterit Fo, glaukofan Gln, glaukonit Glt, goethit Gt,
(23)

graﬁt Gr, granát Grt, grosulár Grs, grunerit Gru, hauyn Hyn, hedenbergit Hd, chlorit Chl, chloritoid Cld, chromit Chr, illit
Ilt, ilmenit Ilm, kalcit Cal, kaolinit Kln, klinopyroxen Cpx, klinozoisit Czo, korund Crn, křemen Qtz, kyanit Ky, K-živec Kfs,
laumontit Lmt, lawsonit Lws, lepidolit Lpd, leucit Let, magnetit Mgt, magnezit Mgs, mastek Tlc, melilit Mel, mikroklin
Mc, monazit Mnz, monticellit Mtc, montmorillonit Mnt, mullit Mul, muskovit Ms, natrolit Ntr, nefelín Ne, nosean Nsn,
olivín Ol, omfacit Omp, ortoklas Or, ortopyroxen Opx, paragonit Pg, perovskit Prv, plagioklas Pl, prehnit Prh, pumpellyit Pmp, pyrop Prp, riebeckit Rbk, rutil Rt, sádrovec Gp, sanidin Sa, sekaninait Skn, serpentin Srp, siderit Sd, sillimanit
Sil, skapolit Scp, skoryl Srl, smektit Sm, sodalit Sdl, spessartin Sps, spinel Spl, staurolit St, stilpnomelan Stp, thompsonit
Thm, titanit Tnt, topas Toz, tremolit Tr, turmalin Tur, vesuvian Ves, wollastonit Wo, xenotim Xnt, zirkon Zrn, zoisit Zo.
Ferry Fediuk

Vznik hrachovce
Hrachovec patří mezi nejzajímavější odrůdy aragonitu charakteristické pro Karlovy Vary. Jednotlivé krystalky jsou
koncentricky uspořádány do slupiček a vytvářejí hrášky. Jak tento minerál vlastně vzniká? Doposud převládal názor, že dochází k obalování zrníček písku, postupnému stmelování a spojování (Bouška, Kouřimský 1976). Z makroskopického i mikroskopického pozorování však vyplývá, že mnoho hrášků uvnitř žádné zrníčko nemá. Jak se tedy
mohl vytvořit kulovitý tvar? Odpověď hledejme v řečišti Teplé. Na betonovou desku zde odtéká Vřídlo, sráží se zde
vřídlovec, ve vodě žijí řasy, sinice, bakterie (Kaštovský a Komárek 2001). Řasy produkují kyslíkové bublinky, které se
obalují tenkou vrstvičkou vřídlovce a vznikají skořápky (obr. 1).
Tyto skořápky se spojí dohromady a vytvářejí matrix, kostru, která se následně vyplní vřídlovcem do tvaru hrášků
(obr. 2).
K tomuto závěru jsem dospěla při pozorování vzorku hrachovce. Všimla jsem si světle růžové barvy hrášků, odlišné
od okolní bílé matrix. Jsou tedy mladší. Na obrázku jsou zachyceny různé fáze vzniku pizoidů (velikost hrášků nad
2 mm). Vyplňování vřídlovcem začíná od okrajů směrem do středu. Zde se pak vytvoří malá kulička, která dále
narůstá do požadovaného tvaru.
V roce 2004 probíhala hlavní část projektu Zřídelní sedimentace karlovarské termální struktury a její vztah k preventivní ochraně přírodních léčivých zdrojů. K jeho realizaci velkou měrou přispěla Mgr. Lenka Lisá, Ph.D.

Obr. 1. Detail – řasy s bublinkami velikosti cca 4 mm obalené
vřídlovcem. Foto autorka.

Obr. 2. Detail – pizoidy vel. 2–5 mm, šipka označuje dutinku
s krystalky aragonitu. Foto autorka.
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Anna Stradiotová
Uranofán z Potůčků, 11 km s. od Nejdku
Historický rudní revír Potůčky se nalézá v Krušných horách na státní hranici s Německem. Jeho nejvýznamnější, centrální část se nachází pod zástavbou obce Potůčky a tvoří pokračování rozsáhlejšího saského revíru Johanngeorgenstadt. Jižně od obce se nacházejí staré doly na Farbleiten, kde byly později vyhloubeny uranové jámy Mír a č. 47, na
Hammerbergu (štola Vavřinec) a na Ziegenschacht (dnes osada Kozí sejfy a stejnojmenný uranový úsek). Východně
od centrální části revíru se pak rozkládá úsek novodobého uranového dolu Princ Evžen.
Od počátku 16. století do poloviny 20. století byly v Potůčkách těženy žíly tzv. pětiprvkové formace jáchymovského
typu. Nejprve zde byly těženy stříbrné rudy a kobalt, ze kterého byly v místních mlýnech vyráběny jakostní modré
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barvy. Od počátku 19. století byly těženy také bismutové rudy; těžba byla na české straně ukončena v roce 1894. Doly
byly obnoveny až v letech 1946–1958, kdy zde probíhala rozsáhlá těžba uranových rud, přičemž důlní práce byly
vedeny převážně z německé strany. Na české straně byl v roce 1946 zahájen geologický průzkum. Při průzkumných a
těžebních pracích JD byly v letech 1946–1951 obnoveny všechny hlavní staré doly. V jižní části úseku to byl rozsáhlý
revír štoly 5. květen. Dále byla obnovena jáma Neuverborgenglück (Jáma č. 1) a Tagschacht na žíle Andreas (Jáma
č. 3). Hlavní prací však byla stará jáma Magdalena. Jáchymovské doly v letech 1948–1950 vytěžily veškeré uranové
zrudnění ve starých pilířích i na netknutých žilách do hloubky III. patra. V roce 1953 byla tato činnost ukončena a
revír byl předán rusko-německé těžební organizaci (Sowjetischen-Deutsch Aktiengesellschaft Wismut), která zásoby
uranových rud ve větších hloubkách v letech 1954–1958 vytěžila z německé strany (Bufka a Velebil 2000).
Hydrotermální žilné ložisko Potůčky obsahuje mineralizaci obdobnou Jáchymovu, i když poněkud chudší a s vyšším
podílem křemene. Zrudnění Ag-As-Co-Ni-Bi-U je vázáno na nepříliš mocné žíly (5–30 cm, max. 75 cm) směru V–Z a
především SV–JZ. Uranová mineralizace je tvořena karbonát-uraninitovým zrudněním, které je charakteristické načervenalými karbonáty a regenerovaným uraninitem několika generací v pětiprvkové formaci (Veselý 1982).
Uranové zrudnění se vyskytlo na čtyřech úsecích, ve kterých byly prováděny průzkumné a z části i těžební práce,
z nichž pouze úsek Princ Evžen je možné zařadit mezi malá uranová ložiska. Ložisko Princ Evžen, které leží 1 km v. od
Potůčků, bylo objeveno v roce 1953, když byly zjištěny výchozy tří žil, z nichž na dvou (E1 a E2) se kutacími pracemi
ověřilo průmyslově využitelné uranové zrudnění. Uranové zrudnění tvořil uraninit s uranovými černěmi, při povrchu
s uranovými slídami, které impregnovaly okolí horniny. Ložisko otevřené na třech patrech bylo dobýváno v letech
1956–1959 (Veselý 1982). Z ložiska Princ Evžen jsou nově uváděna až 1 cm velká červenooranžová průsvitná zrna vandendriesscheitu vyskytující se spolu s uraninitem (Čejka a Sejkora 1994).
V roce 2004 byly v Potůčkách při úpravě prostoru bývalé haldy (z ložiska Princ Evžen) pro současnou vietnamskou
tržnici v prostoru za železničním přejezdem na levém břehu Černé (mezi silnicí Potůčky–Rýžovna a říčkou Černou)
nalezeno několik vzorků s uranovou mineralizací. Jedná se o několik cm velké úlomky navětralé žiloviny s ledvinitým
uraninitem a vzorky se sekundárními minerály uranu. Nejběžnější jsou žluté práškovité a celistvé až 6 mm velké agregáty uranofánu, který na jednom vzorku provázejí až 2 mm velké tabulkovité krystalky zeleného metatorbernitu.
Minerály byly identiﬁkovány rentgenograﬁcky. Zjištěné hlavní linie uranofánu: 7,77 (100); 6,59 (35); 5,41 (35); 4,78
(30); 3,940 (100) a 2,890 Å (75) jeví velmi dobrou shodu s tabelárními údaji (JCPDS, 8-442). Zjištěné chemické složení uranofánu (EDX) je CaO 7,9; SiO2 17,1; Al2O3 0,6 a UO2 74,4 hmot. %. Hlavní línie metatorbernitu 8,73 (100); 6,51
(55); 5,45 (65); 4,91 (85); 3,675 (95); 3,475 (75) a 3,228 Å (75) jeví velmi dobrou shodu s tabelárními údaji (JCPDS,
16-404).)
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Petr Pauliš a Stanislav Kopecký
Ilmenit z Radenic u Velkého Meziříčí
V oblasti strážeckého moldanubika mezi Velkým Meziříčím, Žďárem n. Sázavou a Strážkem vystupuje velké množství
pegmatitů jednoduchého složení, které obsahují dutiny s pěknými krystaly živců, záhněd, skorylů a muskovitu. Několik pegmatitových žil tohoto typu se nachází na polích j. od Radenic (9 km ssv. od Velkého Meziříčí) po obou stranách silnice vedoucí ve směru na Jívoví. Po pravé straně silnice se pegmatitová mineralizace objevuje v ornici v okolí
malých rybníků (Mahlův a Bartošův rybník) ve vzdálenosti 200–500 m od obce. Na levé straně silnice pegmatity
vystupují na návrší asi 1 km j. od obce.
Sběratelsky nejzajímavějšími minerály těchto pegmatitů jsou krátce sloupcovité, čočkovité, oboustranně ukončené
krystaly skorylů. Vedle nich se na polích vyskytly až 15 cm dlouhé krystaly záhnědy, drobné krystaly ortoklasu a muskovit. V pegmatitech byl zjištěn i světle růžový růženín (Kruťa 1966). Nově byly na podzim 2004 nalezeny ve svahu
nad rybníky, kde lze zaznamenat zvýšený výskyt úlomků pegmatitu, drobné (do 3 cm) krystaly záhněd a křišťálů. Ve
fragmentu křišťálu a světlé záhnědy byly identiﬁkovány tabulkovité, až 2 mm velké krystaly brookitu. Dalším zjištěným
minerálem zdejších pegmatitů, který zde dosud nebyl evidován, je ilmenit. Vytváří destičkovité agregáty o rozměrech
10 x 10 mm a síle 0,5–1 mm, které prorůstají nažloutlým blokovým K-živcem. Ilmenit byl určen rentgenograﬁcky. Po
chemické stránce je poměrně čistý. Vedle hlavních složek TiO2 a FeO, obsahuje malé množství MnO a stopy SiO2 a
Al2O3. Chemické složení ilmenitu (EDX) je: TiO2 51,6; SiO2 0,1; Al2O3 0,1; FeO 46,1; MnO 2,1 hmot. %. Ilmenit je typickým akcesorickým minerálem některých pegmatitů strážeckého moldanubika v širším okolí Dolních Borů. Zjištěn byl
dosud např. v Dolních Borech, Laštovičkách, Hlinném a v Netíně. Zjištěný chemismus ilmenitu z Radenic odpovídá
složení ilmenitů z těchto lokalit (Novák a Jilemnická 1988).
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Petr Pauliš a Stanislav Kopecký
Torbernit a metatorbernit z uranového výskytu Rádlo, 8 km jv. od Liberce
Mezi lety 1952 a 1957 zde byl prováděn negativní průzkum na uranové rudy. Zrudnění je vázáno na fylitovou zónu
ordovického a silurského stáří, tvořenou fylity s polohami kvarcitů a svorů, sledující kontakt s dvojslídnými žulami v jz.
části krkonošsko-jizerského masivu. V uranové mineralizaci převládají minerály křemen-uraninitové asociace (Pazderský 1997).
Asi 100 m v. od okraje obce se nacházejí čtyři zašlé nevelké haldy po průzkumných rýhách (šurfech). Jejich materiál
tvoří hlavně zvětralá žula. Na odvalu šurfu č. 3 bylo v roce 2005 nalezeno několik vzorků torbernitu a metatorbernitu,
které dosud nebyly z této lokality uváděny. Byly zjištěny na puklinách navětralé žuly, kde narůstají na drobné krystalky
železitého křemene červené barvy. Torbernit i jeho metaforma vytvářejí zelené povlaky, lístkovité agregáty a až 5 mm
velké tabulkovité i dipyramidální krystalky. Minerály byly určeny rentgenograﬁcky. Rentgenovaný materiál byla tvořena směsí metatorbernitu a torbernitu, ve které první převažoval. Na rentgenograﬁckém záznamu metatorbernitu
byly změřeny tyto hlavní linie: 8.59 (100); 4.92 (50); 4,31 (65); 3,68 (100) a 2,205 Å (50); na záznamu torbernitu pak tyto
hlavní linie: 10,21 (100); 5,18 (30); 3,68 (50); 3,58 (85) a 2,217 Å (30). Zjištěné linie jeví dobrou shodu s tabelárními údaji
pro metatorbernit (JCPDS 16-404) i torbernit (JCPDS 8-360).
Podle EDX mikroanalýz obsahují hlavní složky Cu, U, P s nepatrnou příměsí (0.X %) Al, Ca, Fe a Si.
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Cr-spinel z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
Rudní ložisko Dlouhá Ves se nachází 6 km v. od Havlíčkova Brodu, v lese cca 1 km s. od středu stejnojmenné obce.
Zdejší dolování mělo v minulosti jen malý rozsah. Staré dobývky zastihly pouze nadložní a podložní rudné zóny. Hlavní rudní poloha, která byla ověřena až po roce 1958, zůstala v minulosti nedotčena (Bartášek a Martínek 1973). Během
let 1964–1966, kdy bylo ložisko v těžbě, zde bylo vytěženo kolem 20 tis. t rudniny (Oraský et al. 1985).
Jde o polymetalické žilné ložisko kb-formace vystupující v moldanubických pararulách a migmatitech. Nejvýznamnějším nerostem je tmavý sfalerit s vysokým obsahem Fe (až 15.8 %) a In (až 0.18 %), méně je zastoupen chalkopyrit,
pyrit, galenit, pyrhotin a arzenopyrit. Vzácně se vyskytují kasiterit, ryzí bismut a další. V žilovině převládá křemen nad
karbonáty, reprezentované sideritem, dolomit-ankeritem a kalcitem (Hak a Novák 1973).
Lokalita byla po ukončení těžebních prací opětovně upravována až po roce 1989, kdy byl haldový materiál z větší
části rozhrnut a jeho část byla rozvezena k úpravě okolních lesních cest. I když je lokalita velmi zašlá, lze zde doposud
nalézt vzorky arzenopyritu, pyritu, pyrhotinu a dalších sulﬁdů. Z nerudních minerálů je zajímavý jemně vláknitý světle
šedý antofylit, který se nachází v četných trhlinách rozloženého serpentinitu. Antofylit, často provázený lupenitým
chloritem, vytváří nejčastěji 10–15 mm mocné vláknité žilky. V antofylitu byla zjištěna 0,2–2 mm velká izometrická
černá kovově lesklá zrnka Cr-spinelu. Na základě EDX mikroanalýz (hlavní složky: Cr, Fe a Al; vedlejší: Mg; příměs – Zn
– kolem 0,5 % Zn) jde o hliníkem bohatý chromit. Jeho složení odpovídá chemismu běžně se vyskytujících Cr-spinelů
v moldanubických ultrabazických horninách (Čopjaková a Škoda 2004; Čopjaková et al. 2005).
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Pojem krajiny v perspektivě geologického času
Pojem „krajina“ se v geologii používá odedávna – zejména příznivci obrazových paleontologických rekonstrukcí si
vzpomenou na „Devonskou krajinu s psilofyty“ Zdeňka Buriana a Josefa Augusty, jakož i na četné předchůdce i pokračovatele těchto světově známých popularizátorů paleontologie. Uživatelům pojmu krajina v geologickém kontextu
zřejmě nevadilo, že pojem je obtížně deﬁnovatelný. V popularizačním nebo i odborném geologickém textu byl prostě
pokládán za přirozený, zkušenosti odpovídající, který není třeba deﬁnovat. Ale o krajině geologicky současné nebo
téměř současné byla v minulých letech napsána řada příspěvků, které objasňují komplexnost pojmu a jeho přesah
k sociálním vědám, umění, etologii, neurofyziologii aj. (Sádlo 1994, Cílek 2002, Hájek /ed./ 2002). Kdokoliv – po přečtení
a zevrubném porozumění těmto textům – od nynějška použije pojem krajina zasazený do geologického času, měl by
být na pochybách: má vůbec opodstatnění vkládat takto komplexní termín do velmi neúplného paměťového záznamu, jakým jsou horniny? Dává pojem krajiny v tomto kontextu smysl? Poukazuje na nové skutečnosti? Dává pojem krajina, poměřený představou geologického času, nové významy již sepsaným esejům o moderní krajině? Existující praxe
(tj. s pojmem krajiny se v geologii odedávna pracovalo, ale ne vždy se to říkalo) umožňuje předpokládat, že ne všechny
odpovědi na tyto a podobné otázky budou záporné nebo zcela banální. Cílem tohoto příspěvku je stručná revize několika pohledů na problém: doufám, že možných pohledů je daleko více a možné odpovědi výstižnější a hlubší.
Krajina jako interpretovaný text
Takto nazval Sádlo (1994) svůj esej o krajině. Krajina potřebuje ke své existenci objekty (svět, přírodu) a čtenáře (člověka, živé organizmy). Pojem krajiny je zcela jiný pro člověka či pro živočichy využívající velké teritorium než pro přisedlé
živočichy a rostliny. Pro první jmenované je zjednodušeným popisem krajiny mozaika biotopů, pro přisedlá stadia
proměnné parametry prostředí – teplota a její výkyvy, vodní srážky, slanost mořské vody, množství živin přinášených
v suspenzi nebo v roztoku; diametrálně se liší plošné a časové vymezení takto vnímaných krajin. V geologické minulosti, pravda, nebyla nouze ani o objekty (přírodu), ani o čtenáře (organizmy): dokonce, čtenářem minulých krajin
může být i náš současník, nejspíše geolog či paleontolog.
Současná krajina a její geologický vývoj
Odhlédneme-li od efemérních „krajin“, jakým jsou např. pro drobné členovce trsy mechů a lišejníků na holé skále,
dnešní krajiny (zvláště krajiny „lidské“) byly zformovány v čase geologických měřítek a v podobném čase nejspíše i
zaniknou. Cílek (2002) podává výklad postavení Českého masivu v rámci Evropy a geologicky pojatý příběh vzniku
české krajiny (či spíše českých krajin), který je od proterozoika doveden až ke vzniku dnešní mozaiky tvarů, hornin a
vegetace. Každý dílek má v mozaice svůj časový rozměr a své interakce s dalšími dílky. Pojem krajiny jako interpretovaného textu se ovšem v tomto pojetí pro běžného „čtenáře“ takřka ztrácí. Význam jednotlivých objektů se zásadně
měnil: koněpruská elevace byla v devonu korálovým útesem, na počátku třetihor geologickým podložím písků křídového stáří, dnes refugiem stepní vápnomilné vegetace a zdrojem vápence pro průmysl. Řada objektů (například
horninových těles – zdrojových oblastí sedimentace a s nimi spojených biotopů) zmizela bez věrohodného záznamu.
Chceme-li, aby příběh vzniku krajiny byl alespoň pravděpodobný, musíme se pustit na tenký led interpretací či čirých
domněnek. Čtenář takto pojaté krajiny je velmi vzácným případem, nicméně hodným pozornosti: jedině on může
porozumět pojmu geodiverzita (substrátová a morfologická rozmanitost určitého území), jejímu významu pro živou
přírodu a jejím proměnám v čase. V současné středoevropské se geodiverzita ztrácí, promyšlená těžební a stavební
aktivita ji však může obohacovat (Cílek 2002).
Interpretovat geologický vývoj krajiny lze řadou způsobů a s různými motivacemi. Pohledem na geograﬁckou mapu
došel M. D. Papagiannis k závěru, že oválný tvar české kotliny je výsledkem impaktu meteoritu zhruba před jednou
miliardou let. Pokud vím, drtivá většina našich geologů, kteří znají geologické struktury lemující českou kotlinu z větší
blízkosti, s tímto vysvětlením nesouhlasí. Geologický vývoj české krajiny je tak složitý, že pohled na letecké či družicové snímky prozrazuje jen střípky z celé historie, zejména její mladší části, a chceme-li mluvit k věci, neobejdeme se
bez výsledků sto padesáti let pozemního geologického mapování, vyhodnocení stovek vrtů a dokumentace důlních
prací. Některé jiné krajiny jsou „čitelnější“: přelet přes Labrador umožňuje vidět prekambrické hlubinné vyvřeliny
ohoblované pevninským ledovcem a nejméně deset kaňonů směřujících od západu k východu, zřejmě vymletých
podél prastarých tektonických linií v holocénu, když se terén odlehčený roztavením ledovce začal zdvihat (obr. 1). Asi
200 km dále na jihozápad připomíná pohled z letadla přímo geologickou mapu: čitelné jsou synklinály v souvrstvích
usazenin mocných stovky metrů a tektonické linie (obr. 2).
Se svérázným typem záznamu geologického vývoje krajin se setkáváme v oblastních muzejních expozicích. K dispozici tam jsou typické minerály, horniny či zkameněliny daného regionu, archeologické nálezy, přehled vyobrazení terénních tvarů, ukázky živočichů a rostlin, tedy spíše objekty vytržené z přírody. Pro běžného návštěvníka je možnost
interpretace, čtení těchto objektů jako celku, omezená na minimum. Prohlídka expozice vyzní jako soubor zajímavostí regionu, jejichž časové, prostorové a významové vztahy ovšem nebývají dostatečně objasněny.
Geologické základy lze ovšem často najít i u krajin úplně jiného měřítka než lidského. Mechy a lišejníky čtou vápencovou skálu s rohovcovými peckami jako mozaiku kyselého a bazického prostředí; základ „krajiny“ je v rané diagenezi
(změny struktury, konzistence a transport látek) vápnitého kalu s příměsí křemitých schránek v období prvohor.
(27)

Obr. 1. Krajina západního Labradoru, viděná z letadla ve
výšce 8 km. Geologicky je krajina psaná opravdu „čistým
rukopisem“: vidíme zřejmě dost homogenní krystalinický
podklad, „ohoblovaný“ kontinentálním ledovcem brázdami
zhruba severojižního směru, a dále deset či jedenáct kaňonů směřujících od západu k východu, vymletých podél
prastarých tektonických linií v holocénu, když se terén odlehčený roztavením ledovce začal zdvihat.

Obr. 2. Málokde jsem měl při pohledu na krajinu tak neodbytný pocit, že hledím na geologickou mapu, jako při přeletu centrální části Labradoru. Jasně jsou vidět synklinály i tektonické linie. Tečkované plochy jsou lesní celky, porůstající
závětrné strany hřbetů a plošší partie krajiny; bílé jsou říční
nivy, plochy jezer a holé skály na severních svazích hor.

Geologické pochody v současné krajině
Pojmy krajina a geologie se začaly v posledních několika letech setkávat v textech o povodňových a dalších environmentálních rizicích v současné krajině. Pro objekt zájmu neexistuje přesnější pojem než krajina (rozhodně se zde
nehodí „ekosystém“, „příroda“ apod.) a pojem „geologie“ také není tak snadno nahraditelný, jak by si mysleli ti, kterým se zdá nemoderní. „Povodňová geologie“ může být jedním ze směrů, které dají oboru nový smysl v očích laické
veřejnosti i politiků, když otázka vyhledávání nerostných surovin je (jistě jen dočasně) postavena do pozadí.
„Fosilní krajina“ očima geologa
Pojem „fosilní krajina“ (angl. palaeolandscape) je řídce používaný a jeho deﬁnice je nejasná. Jeden internetový zdroj
např. uvádí „palaeolandscape = buried landscape“, tj. „pohřbená krajina“. Kromě v úvodu zmíněných obrazových
rekonstrukcí dávné přírody jsou uživateli termínu vesměs archeologové, specialisté na studium fosilních půd a geomorfologové. Posledně jmenovaní ale zřejmě málo rozlišují mezi fosilní krajinou a paleoreliéfem, tedy tvary zemského povrchu v geologické minulosti (např. Twidale /1998/ používá termíny „landforms“ a „landscape“ jako synonyma).
Nicméně v geologické literatuře se běžně setkáváme s popisy a vyobrazeními zaniklých krajin, i když nebývají takto
deklarovány. Uvádím několik příkladů.
Mikuláš (1998) vyobrazil vulkanická tělesa nejvyššího kambria a spodního ordoviku na Křivoklátsku. Nejprve vulkány
a vulkanické kupy, později zarovnávané a během ordoviku asi i zalité mořem. Patrně téměř bez vegetace (asi s výjimkou řas a lišejníků). Mořskou transgresí krajina deﬁnitivně ztratila jednotící prvek a zanikla, trvat mohla 15–20 mil.
let. Ve stejné práci je rekonstruována i oblast písčitých sedimentů příbramsko-jinecké pánve (kambrium) po jejich
zdvihu a erozi během ordoviku (předpokládaná obdoba „pískovcového fenoménu“). Trvání podobné jako u před(28)

chozí; dokonce ležely blízko u sebe, oddělené jen mořem
iniciálního stadia Pražské pánve (obr. 3).
Koněpruský korálový útes (spodní devon) se v geologickém záznamu jeví jako soubor mikro- a „makrofacií“
karbonátových hornin se soubory různých společenstev
zkamenělin. Pěknou představu o mozaice tehdejších
biotopů podávají některé práce J. Hladila (např. Hladil
1997; obr. 4).
Koněpruská elevace s neptunickými žilami (střední devon) povstala na zbytcích předchozí krajiny; reliéfem i
biotopy byla velmi odlišná (Chlupáč 1998).
Oblast od Kladna k Brandýsu nad Labem představovaly
v cenomanu (svrchní křída) buližníkové suky jako ostrovy v mělkém moři. Současný reliéf nám dosud umožňuje
starou krajinu v té dnešní identiﬁkovat. Kopce zůstaly na
svých místech více než sto milionů let (nevadí, že po dlouhou dobu byly pohřbeny pod křídovými usazeninami).
Jakou mají tyto rekonstrukce hodnotu, proč vznikly?
Plošný rozsah jednotlivých geologických celků (v jejichž rámci se můžeme snažit o rekonstrukci prostředí)
je obdobný rozsahu běžných „recentních“ krajin (mívají
geologické základy). Geolog, snažící se přečíst horninový záznam, nachází v představě „fosilní krajiny“ klíč, jak
záznamu porozumět. Pokus o vytvoření obrazové rekonstrukce odhalí nejsnáze mezery v porozumění a vystaví
dílčí interpretace kritice: vypadaly Brdy na začátku ordoviku opravdu jako Alpy, nebo spíše jako Teplické stěny?
Pokud platí to první, kde jsou kilometr mocné molasové
usazeniny typické pro pohoří alpského typu? Kam umístit laguny s pomalou chemogenní sedimentací silicitů?
Neporozumění či nedostatek informací se daleko snáze
schová v textu plném odborných termínů než v „krajinomalbě“, patrně proto, že čtení krajiny je jeden z nejpřirozenějších pohledů člověka na svět.

Obr. 3. Rekonstrukce barrandienské oblasti na začátku středního ordoviku podle Mikuláše (1998). Oblast vyzdvižených
písčitých sedimentů příbramsko-jinecké pánve (kambrium)
je rekonstruovaná jako předpokládaná obdoba „pískovcového fenoménu“ dnešních skalních měst Českého ráje, Děčínska aj.

Fosilní krajiny „čtené“ někým jiným než člověkem
Rekonstrukce M. Collinsové v knize S. J. Goulda et al. „Dějiny planety Země“ zobrazuje jednoho z prvních obojživelníků, Ichthyostegu, vystupujícího na bahnitý břeh mělké
vody v pozdním devonu Grónska. Břeh je dílem holý, dílem porostlý bylinnými přesličkami a plavuněmi, v pozadí
se rýsují stromové formy. Cílem rekonstrukce je zřejmě
zobrazit živočicha a jeho okolí jako jeho ekologické „zázemí“, tedy jím vnímanou krajinu. Podobně je koncipováObr. 4. Závěrečné fáze vývoje spodnodevonského koněna řada „mořských“ rekonstrukcí Z. Buriana a J. Augusty
pruského rifu podle Hladila (1997). Čísla označují jednotlivé
nebo nedávno představených děl J. Sováka, zobrazujících
asociace bioty a litofacie (což v útesovém prostředí úzce
typické zástupce fauny starších prvohor středních Čech.
souvisí).
Uživateli první z jmenovaných rekonstrukcí se tedy dostane informace, jak paleontolog přečetl ve fosilním záznamu, jak asi Ichthyostega četla svoji krajinu. Takovýto obraz fosilní krajiny čtené někým jiným než člověkem je tedy
velmi zprostředkovaný, ale stále je to v daném případě asi nejvíce informativní způsob sdělení (obr. 5, 6).
Evoluce „čtenáře“ v krajině
V geologickém či historickém čase se mění nejen materiální podstata krajiny, ale i její interpret. Často může jít spíše
o koevoluci než o jednostranný proces. U člověka by měl být tento problém pokryt archeologickými, historickými
a sociologickými studiemi, u jiných organizmů historickou geologií, historickou a ekologickou biogeograﬁí. Úvahy
o koevoluci přírody a jednotlivých vývojových linií organizmů jsou v odborné literatuře poměrně nepočetné (výjimkou je např. Scott 1992), už z toho důvodu, že běžná výpovědní hodnota paleontologické informace je daleko nižší,
než by k podobnému poznání bylo třeba.
(29)

Obr 5. Ichthyostega. Parafráze na rekonstrukci M. Collinsové zobrazuje jednoho
z prvních obojživelníků v jeho (doslovně
míněno) přírodním prostředí.

Již zmíněná kniha S. J. Goulda et al. „Dějiny planety Země“ obsahuje
řadu spíše nezávazných úvah a „vyprávění“ na téma koevoluce. Dovoluji si předpokládat, že paměťový záznam k dobře doloženým úvahám
není v horninovém záznamu vůbec k dispozici. Jde však o problematiku
tak významnou, že i nezávazné myšlenkové konstrukce jsou podnětné.
I. Horáček (2002) popsal, jak vnímají recentní krajinu netopýři mírného
pásma. Velmi zjednodušeně, netopýři vnímají v krajině loviště, denní a
sezónní úkryty. Úkryty jsou rozptýleny v krajině velmi nerovnoměrně
a obecně jich je málo – populace jednotlivých druhů jsou proto velmi
řídké – k setkávání jedinců dochází téměř výlučně v úkrytech – aspekt
society splývá u netopýrů s aspektem krajiny. Netopýr, který by ztratil
orientaci v krajině, je ztracen i sociálně. Horáčkova interpretace netopýřího chování začíná být strhující tam, kde do úvah vstupuje časový
prvek – úkryty a loviště se mění a netopýři musí svoje interpretační
schémata přestavovat a doplňovat. Ivan Horáček formuloval hypotézy
patrně ověřitelné v reálném čase, ale uvedený příklad snad dokumentuje podnětnost podobných úvah v jakémkoliv časovém měřítku.
Poděkování: Text vznikl z podstatné části v roce 2002 jako spontánní reakce na četbu citovaných prací Václava Cílka a Jiřího Sádla. Oba jmenovaní text ochotně pročetli a doplnili cennými postřehy. Stať byla poté
nabídnuta k publikaci v časopisu Vesmír. Je osudem části příspěvků pro
Vesmír, že nejsou ani odmítnuty, ani v rozumné době publikovány, a proto využívám ochoty Zdeňka Táborského publikovat text tři roky po jeho
sepsání ve Zpravodaji. Finální práce na rukopisu a část mých pracovních
pobytů v krajině v r. 2005 byla umožněna laskavou podporou Grantové
agentury AVČR (grant č. A300130505).

Obr 6. Rekonstrukce kolonie brachiopodů
v jejich přírodním prostředí, volně podle
J. Sováka: ve skutečnosti jde o živočichy
nevybavené zrakem a přisedlé; ale v těchto
intencích rekonstrukci provést nelze: kdybychom člověka zbavili zraku, spoutali a
střídavě ho krmili a vystavovali útokům predátora, asi bychom mu život brachiopodů
moc nepřiblížili. Obraz „brachiopodí“ fosilní
krajiny může tedy být jen velmi zprostředkovaný.
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Biografický slovník pracovníků v geologii
AGRICOLA, Georgius (vl. BAUER, PAUR, PAVR, GEORG),
německý-saský lékař, báňský odborník, lokální politik, 24. 3.
1494 Glauchau, Sasko, Německo - 21. 11. 1555 Chemnitz, Sasko, Německo.
Syn plátenického mistra. 1514-15 studoval na univerzitě
v Lipsku ﬁlosoﬁi a jazyky. Poté učil jazyky na městské škole v Zwickau a na universitě v Lipsku. 1524 studoval medicínu v Itálii. 1527-31 lékař a lékárník v Jáchymově, v době
překotného rozvoje tohoto nového báňského města. Získal
podíl na výnosném stříbrném dole. Od 1531 městský lékař
v Chemnitz v Saském vévodství. Patřil mezi nejzámožnější
měšťany, 4x byl zvolen purkmistrem. Při morové epidemii
1552-53 chránil město tím, že nemocné izoloval ve zvláštním
domě za hradbami. Pro vévodu Mořice vykonával diplomatické služby. Přes příklon vládnoucího rodu a většiny obyvatel Saska k reformaci zůstal katolíkem.
Za pobytů v Jáchymově (naposledy 1550) shromažďoval poznatky z báňských věd a sbíral nerosty, zpočátku pro jejich
využití v medicíně. 1530 vydal u nakladatele Frobena v Basileji spis Bermannus etc., napsaný jako dialog, kdy průvodce vysvětluje svým společníkům pojmy z hornictví a příbuzných
oborů. Poté publikoval spisy z geologie, ekonomiky, medicíny,
o mírách a váhách (navrhoval jejich uniﬁkaci), vodě, kovech
a dějinách Saska. Ve spisech z geologie shrnul dobové představy o procesech v hlubinách země i na povrchu, o činnosti
vody, transportu látek ve vodním prostředí, vzniku hornin a
rud aj. V De natura fossilium etc. (1546) předložil klasiﬁkaci
nerostů podle vnějších znakù, ovlivněnou Avicennou a Albertem Velikým. Průkopnické dílo topograﬁcké mineralogie,
zmiňuje naleziště nerostů z celé Evropy, vč. Čech. A. popsal
20 nových druhů nerostů, mj. křemen, argentit, arsenopyrit,
ﬂuorit, mastek, sfalerit, spinel. Zkamenělé ryby, kosti a dřevo
považoval za organické zbytky, amonity, brachiopody aj. za
tvary nerostného původu. Jeho hlavním dílem bylo kompendium báňských věd De re metallica libri XII, s 292 dřevoryty,
které vyšlo u Frobena až posmrtně, v březnu 1556. Jednotlivé kapitoly („knihy“) věnoval obecným otázkám hornictví,
úložným poměrům a prospekci rudních žil, hlubiné těžbě,
úpravnictví, prubířství, báňskému měřictví a právu, hutnictví
železa, barevných a vzácných kovů, výrobě kuchyňské soli,
ledku, síry, asfaltu, skla aj.
A. patřil k široce vzdělaným renesančním humanistům.
Vydal 24 latinských spisů (v 19. a 20. století byly přeloženy
do němčiny a dalších živých jazyků). Založil moderní vědu
o hornictví, hutnictví, chemické technologii a metrologii,
v ekonomickém myšlení byl předchůdcem merkantilismu.
A. G. Wernerem byl nazván „otcem mineralogie“. De re metallica patří ke stěžejním dílům v dějinách vědy a techniky.
Agricola, G. (1530): Bermannus, sive de re metallica. Basel;
české vydání 1957.
- (1533): Libri quinque de mensuris et Ponderibus Romanorum et Graecorum. Basel.

- (1544): De ortu et causis subterraneorum libri V. Basel.
- (1546): De natura fossilium libri X. Basel; anglické vydání
1955.
- (1546): De veteribus et novis metallis libri II. Basel.
- (1554): De peste. Basel.
- (1556): De re metallica libri XII. Basel; anglické vydání 1912,
1950, české 1933, ruské 1962.
AHRENS, Louis Herman, Prof. Dr., jihoafrický geochemik
a analytický chemik, 24. 4. 1918 Pietermaritzburg, Natal, Britská jižní Afrika - 5. 9. 1990 Cape Town, Jihoafrická republika.
Studoval na University of Natal a na universitě v Pretorii (1944
DSc z chemie). Jako ředitel Cabot Spectrographic Laboratory se zabýval optickou emisní spektrograﬁí. 1949 vypracoval
datovací metodu Rb-Sr. Od 1956 vedoucí katedry chemie
na universitě v Cape Town. 1961-78 profesor geochemie,
vybudoval první samostatnou katedru geochemie na světě. Zabýval se ionizačním potenciálem ve vztahu ke krystalové mřížce nerostů, izotopickou geochemií, statistickou
analýzou geochemických dat. Při studiu stopových prvků
v jihoafrických horninách a nerostech prokázal lognormální
distribuci jejich obsahů. Od 1950 první editor časopisu Geochimica et cosmochimica acta. Uveřejnil více než 200 prací.
Ahrens, L. H. (1949): Measuring geologic time by the strontium method. - Geol. Soc. Amer. Bull., 60, 217-266.
- (1950): Spectrochemical analysis. Cambridge, Massachusetts, 269 s.
- (1954): The lognormal distribution of the elements. - Geochim. cosmochim. Acta, 4, 5, 49-73.
- (1968): Origin and distribution of the elements. Oxford,
1178 s.
ACHESON, Edward Goodrich, americký technolog, vynálezce, podnikatel, 9. 3. 1856 Washington, D. C., USA - 6. 7.
1931 New York, New York, USA.
Od 1880 asistent v laboratoři T. A. Edisona v Menlo Park, stát
New Jersey. 1881-84 instaloval elektrické osvětlení v řadě
měst v Itálii, Belgii a Francii. Od 1884 prováděl pokusy o
syntézu diamantu v elektrické peci, při kterých 1891 provedl
první syntézu karbidu křemíku moissanitu a 1896 první syntézu graﬁtu. 1892 vyrobil z karbidu křemíku brusnou hmotu
nazvanou karborundum. Nositel 69 patentů. Založil několik
ﬁrem, mj. Carborundum Company v Niagara Falls, stát New
York.
d‘ACHIARDI, Antonio, Prof., italský básník, geolog a paleontolog, 1839 Pisa, Toskánské velkovévodství, střední Itálie
- 1902.
Po vystudování univerzity v Pise 1860 zůstal tamtéž v mineralogickém muzeu, poté jako profesor geologie a mineralogie. Zabýval se geologií, mineralogií a paleontologií zejména
Toskánska. Popsal nový sulﬁd Ag a Bi matildit, nalezený v dole
Matilda na ložisku rud Cu Morococha v Peru. Rovněž psal ﬁlozoﬁcky zaměřené básně. Jeho nástupcem na univerzitě v Pise byl jeho syn Giovanni d‘A. (1872 Pisa - 1944 Fauglia).
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d‘Achiardi, A. (1872): Mineralogia della Toscana.
- (1879): Coralli Giurassici dell‘ Italia settentrionale. - Atti. Soc.
Toscana Sci. natur., 4, 233-310.
AIRY, George Bidell, Sir, Prof., britský astronom, geofyzik,
geodet, 27. 7. 1801 Alnwick, Northumberland, Velká Británie
- 4. 1. 1892 Londýn-Greenwich, Velká Británie.
Od 1828 profesor a ředitel hvězdárny univerzity v Cambridge. 1836-81 ředitel hvězdárny v Greenwichi (nyní Londýn). Zabýval se astronomií, konstrukcí astronomických
přístrojů a planetologií. Při tíhových měřeních v Indii zjistil,
že odchylky olovnice v blízkosti Himálaje jsou menší, než se
očekávalo vzhledem k objemu hmot pohoří. 1855 předložil
hypotézu izostáze, podle které jednotlivé bloky kontinentů
mají stejnou nízkou hustotu, ale různou mocnost, pohořím
odpovídají kořeny zasahující relativně hlouběji do podložní
hmoty o vyšší hustotě. Hmotu o vyšší hustotě předpokládal
i v podkladu oceánů. Jiný výklad izostáze předložil 1859 J. H.
Pratt, většina badatelů ale přijala A. hypotézu. 1871-73 prezident Royal Society of London, 1872 nobilitován.
ALBERT, Wilhelm August Julius, německý-hannoverský
báňský odborník, 24. 1. 1787 Hannover, Hannoverské vévodství, Německo - 4. 7. 1846 Clausthal, Hannoverské království,
Německo.
Studoval práva na univerzitě v Göttingenu. Od 1806 úředník
hannoverské báňské správy (Berg- und Forstamt) v Clausthalu v Harzu. Usiloval o modernizaci svislé dopravy v dolech, o nahrazení konopných těžních lan. Pod jeho vedením bylo 1834 ručně spleteno první ocelové drátěné lano,
použité v dole Carolina v Clausthalu. Protože se osvědčilo
a A. si vynález nenechal patentovat, užívání ocelových lan
se rychle šířilo. 1836 byl A. v hodnosti báňského hejtmana
(Berghauptmann) pověřen řízením veškeré báňské činnosti
v Harzu.
V Clausthalu výrobu ocelových lan poznal Ferdinand Landerer, báňský úředník z Banské Štiavnice. Inicioval 1837 zřízení
strojní výroby těchto lan na Vindšachtě u Banské Štiavnice,
která pak zásobovala doly v celé habsburské monarchii.
ALBERTI, Friedrich August von, německý-württemberský
geolog, báňský odborník, halurg, 4. 9. 1795 Stuttgart, Württembersko, jz. Německo – 12. 9. 1878 Heilbronn, Württembersko, jz. Německo.
Vystudoval ve Stuttgartu báňské a obchodní vědy. Od 1815
vedoucí úředník státních solných podniků (salin) württemberského království, postupně v Sulzu, Friedrichshallu a
Wilhelmshallu. Jako geolog se zabýval triasem a ložisky
evaporitů jz. Německa. Ve svém hlavním díle Beiträge
etc. (1834) spojil již dříve známá souvrství bundsandstein,
muschelkalk a keuper do jediného útvaru, který nazval
trias. Předložil litostratigraﬁcké členění triasu jz. Německa.
Beiträge etc. byla první studie o stratigraﬁckých sledech.
Původně se předpokládalo, že německý kontinentální vývoj je pro trias typický, později se ukázalo, že v alpínských
orogenetických pásmech je trias v odlišném mořském vývoji (alpský trias). A. byl průkopníkem geologického výzkumu jz. Německa, zasloužil se o rozvoj německého halurgického průmyslu.
Alberti, F. A. von (1834): Beiträge zu einer Monographie des
bunten Sandsteins, Muschelkalks und Keupers und die Verbindung dieser Gebilde zu einer Formation. Stuttgart, 366 s.
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- (1852): Halurgische Geologie. 2 d. Stuttgart.
- (1864): Überblick über die Trias. Stuttgart.
ALBERTUS MAGNUS (vl. ALBERT von BOLLSTAEDT, též ALBERTUS TEUTONICUS, ALBERT VELIKÝ), hrabě, německý teolog, ﬁlozof, přírodovědec, ca 1193 nebo 1206 Lauingen a.
Donau, z. Bavorsko, Německo - 15. 11. 1280 Köln (Kolín nad
Rýnem), z. Německo.
Pocházel ze švábské nižší šlechty. Studoval na univerzitě
v Padově a Bologni ﬁlozoﬁi a medicínu. Od 1223 člen dominikánského řádu, od 1228 učil na řádových školách, 124248 na univerzitě v Paříži. 1248 založil řádové učiliště v Kölnu.
1254-59 představený německé řádové provincie, krátce biskup v Regensburgu. 1262 odešel z duchovní služby, cestoval
(patrně i po Čechách), věnoval se přírodovědným studiím.
Čelný představitel vrcholné scholastiky, aristotelik. Poznal
hodnotu znalostí získaných pozorováním, prováděl pokusy. V 60. letech napsal rozsáhlé encyklopedické dílo, s údaji
z fyziky, chemie (formuloval aﬁnitu), astronomie, geograﬁe,
geologie, zoologie, botaniky, lidské fyziologie. Usuzoval,
že hory vznikly působením „podzemního větru“ a vnějších
vlivů. K popisu vulkánů provedl pokus s vháněním vodní
páry do směsi hořícího uhlí a jílu. Pro nerosty a kovy přejal
antickou teorii 4 základních elementů, představu o vzniku
kovů ze síry a rtuti. Některé zkameněliny považoval za zbytky zvířat a rostlin; částečně překonal Avicennovu představu
o tajemné tvořivé síle. Jeho spisy vyšly tiskem většinou v 17.
století, De mineralibus et metallis rebus 1495 v Benátkách.
Podnítil obnovu popisné přírodovědy, ovlivnil autory z konce středověku a počátku novověku, např. G. Agricolu. Katolickou církví 1622 kanonizován, 1941 prohlášen patronem
studentů přírodních věd.
ALDROVANDI, Ulisse (též Ulyssis), Prof. Dr., italský lékař,
přírodovědec, 11. 9. 1522 Bologna, Romagna, Papežský stát,
Itálie - 4. 5. 1605 tamtéž.
Pocházel ze zámožné rodiny. Na univerzitě v Bologni a v Padově studoval matematiku, právo, ﬁlozoﬁi a medicínu (doktorát 1553). 1561 profesor botaniky na univerzitě v Bologni.
Zabýval se archeologií, botanikou, zoologií, mineralogií.
Plánoval sepsat souhrn přírodních věd Istoria naturale o 13
dílech, vydal jen 3 díly. Psal většinou na základě vlastních
pozorování. Jeho zoologický systém (1599-1616) rozeznával 10 tříd, mj. na základě anatomie (nejvýznamnější předchůdce systému C. von Linného). První použil 1605 pojem
„geologie“ v moderním smyslu. Znal foraminifery aj. fosilie,
považoval je zčásti za hříčky přírody, zčásti za zkamenělé
schránky měkkýšů. Shromáždil velkou sbírku přírodnin, vč.
nerostů a fosilií, kterou i s rukopisem katalogu s mědirytinami (sepsán před 1580) odkázal městu Bologna. Katalog
vyšel 1648 pod jménem editora Bartolomea Ambrosina. Na
ilustracích je křemen, kalcit, pyrit, ﬂuorit, cerusit a j. nerosty
(vč. krystalů), i fosilie. A. patřil mezi nejvýznamnější přírodovědce 16. století.
[Aldrovandi, U.] Ambrosinus, B. (1648): Ulyssis Aldrovandi
Patricii Bononiensis Musaeum Metallicum in Libros IIII etc.
Bologna, 979 s.
ALEŠ, zv. LYŽEC, Josef, český učitel, přírodovědec, publicista, 28. 10. 1862 Písek, j. Čechy, habsburská monarchie - 27. 9.
1927 Boseň, Mladoboleslavsko, ČSR.
Bratranec malíře Mikoláše Alše. Absolvoval reálku v Písku.

Učil na Domažlicku, na předměstích Prahy, od 90. let v okolí
Mnichova Hradiště a na českých menšinových školách na
Krkonoších. Studoval horskou přírodu, jako první v českém
prostředí propagoval krásu Krkonoš, horskou zimní turistiku
a lyžování (Obrazy horské zimní krásy, 1909). Psal přírodovědné studie, mj. o geologii Krkonoš, zejména o morénách.
ALIS, Johann Anton, český báňský odborník francouzského původu, 11. 1. 1732 Vysoká Pec (nyní Bohutín), Příbramsko, Čechy, habsburská monarchie - 19. 9. 1801 Příbram, Čechy, habsburská monarchie.
Jeho předkové přišli 1670 z Paříže (hugenoti?). Po absolvování hornického učiliště v Jáchymově od 1750 praktikant v revíru Březové Hory u Příbrami. 1755 šichtmistr, 1766 huťmistr
v Kutné Hoře. Expert v rudních revírech v Jeseníku a v Třešti.
Na Ostravsku pátral po uhlí. V úřední relaci 2. 12. 1863 hlásil
nález v údolí Burňa v Polské Ostravě; jde o první doložený
nález uhlí na Ostravsku. 1772 hormistr a huťmistr v Příbrami, 1782-99 přednosta Vrchního horního úřadu v Příbrami.
Březohorský revír nalezl v neutěšeném stavu. 1779 prosadil
změnu systému otvírky hlubších částí žil svislou jámou a její
ﬁnancování státem. 1779 zarazil Novou jámu (pozdější Vojtěch), 1789 jámu Anna. Modernizoval vodní hospodářství,
1786 založil novou huť na stříbro a olovo ve Lhotě. Zásluhou
A. reforem byl revír od 1784 110 let ziskový, stal se nejvýznamnějším producentem Ag a Pb v habsburské monarchii
(viz též F. Babánek, J. Diviš, J. Bambas).
ALLAN, Thomas, britský-skotský bankéř a mineralog, 1777
Edinburgh, Skotsko, Velká Británie - 1833.
Bohatý soukromník, v Edinburghu shromáždil velkou sbírku
nerostů. 1808 koupil od K. L. Giesekeho první sbírku nerostů
z Grónska. Popsal z ní dosud neznámý nerost z Aluku, podobný gadolinitu. 1811 Thomas Thomson nerost detailně
popsal a chemicky analyzoval, nazval ho na A. počest allanit.
1812 A. a G. Mackenzi vypracovali geologickou skicu Faroerských ostrovů. Napsal souhrny dobové mineralogické terminologie (Mineralogical Nomenclature etc., 1814, aj.). Člen
Royal Society of London a Royal Society of Edinburgh. Od
1823 u A. v Edinburghu pobýval Wilhelm Haidinger (1849
první ředitel Říšského geologického ústavu ve Vídni). A. sbírku později získalo Britské muzeum v Londýně.
ALLEN, Victor Thomas, americký sedimentolog a nerudní
ložiskový geolog, 28. 10. 1898 - 10. 10. 1986.
Působil v U. S. Geological Survey ve Washingtonu, D. C. Ve
20.-30. letech studoval žáruvzdorné, cihlářské a valchářské
jíly ve státě California (eocenní formace Ione) a Missouri,
v Missouri i akumulace diasporu, za 2. světové války bauxitová ložiska USA. Předpokládal, že hydroxidy Al gibbsit,
diaspor a boehmit se mohou tvořit přímým rozkladem některých jílových minerálů (1949). Za významný faktor vzniku
bauxitů považoval působení CO2. 1945 popsal s K. Faheyem
z ložiska jílu bohatého Al Hobart Butte v Lane Co. ve státě Oregon nový arsenát mansﬁeldit. Na 21. mezinárodním
geologickém kongresu v Kodani 1960 předložil porovnání
bauxitových ložisek USA a Evropy.
Allen, V. T. (1946): Sedimentary and volcanic processes in the
formation of high-alumina clay. - Econ. Geol., 41, 124-138.
- (1952): Petrographic relations in some typical bauxite and
diaspore deposits. - Geol. Soc. Amer. Bull., 63, 7, 649-688.
ALTAR, Pavel, Ing., čs. báňský odborník, 19. 8. 1889 Prostě-

jov, Morava, habsburská monarchie - poč. 11. 1942 Majdanek jv. od Lublinu, Generální gouvernement, Německo, nyní
v. Polsko (nacistický koncentrační tábor).
Studoval na univerzitě ve Vídni u E. F. Suesse a na báňské
akademii v Leobenu ve Štýrsku, po vojenské službě za
1. světové války dostudoval 1922 na VŠB v Příbrami. Pracoval
jako báňský inženýr v Itálii, poté jako expert hutí na Ostravsku. Zabýval se moravskoslezským karbonem a mineralogií. Málo publikoval. 1931 přispěl do diskuse o stratigraﬁcké
pozici andělohorských vrstev prací o sedimentech a fauně
z Dětřichovic a Frýdlantu nad Moravicí. Na počátku 2. světové války se skrýval, v březnu 1942 byl poslán v transportu do
koncentračního tábora, kde zahynul.
ALTH, Alojzy, Prof., polský právník a geolog-autodidakt,
2. 6. 1819 Czernowitz (Černovice), Bukovina, habsburská
monarchie, nyní Černivci, Ukrajina - 4. 11. 1886 Krakov, Halič,
habsburská monarchie, nyní Polsko.
Vystudoval na univerzitě ve Lvově (v té době Lemberg) práva. Vedle praxe v Černovicích a Krakově se věnoval geologii
a kartograﬁi Bukoviny a Haliče, což mu přineslo uznání, 1862
byl vídeňskou vládou jmenován profesorem mineralogie
na univerzitě v Krakově, nástupcem Viktora Zepharoviche.
Studoval geologii a paleontologii haličské části Západních
Karpat (psal o Vysokých Tatrách, Pieninách, belemnitech, foraminiferách, ropě, kamenné soli) a spodní paleozoikum podolského plató, nyní na území Ukrajiny (geologické mapování; ryby). Založil geologickou sekci Akademii umietnosti
v Krakově, inicioval vydání Geologického atlasu Haliče (Atlas
geologiczny Galicji).
Alth, A. (1850): Geognostisch-palaeontologische Beschreibung der nächsten Umgebung von Lemberg. - Naturwiss.
Abh. Wien, 3, 171-284.
- (1869): Zasady mineralogii. Kraków.
- (1886): Przyczynek do geologii wschodnich Karpat. 2 d.
ALVAREZ, Luis Walter, Prof. Dr., americký jaderný fyzik a
geochemik, 13. 6. 1911 San Francisco, California, USA - 1. 9.
1988 Berkeley, California, USA.
Vystudoval fyziku na univerzitě v Chicagu (1936 PhD.). 194578 profesor fyziky na University of California v Berkeley. Podílel se na vývoji americké atomové bomby. 1937 prokázal
jadernou reakci, při které atomové jádro neopouští žádné
elementární částice, 1956 objevil jadernou reakci „za studena“, 1961 částice s velmi krátkou životností (omega-mesony).
1968 Nobelova cena za fyziku.
Jeho syn Walter A., geolog z University of California v Berkeley, vedl v 70. letech výzkum hranice křída - terciér v Itálii
(proﬁly Gubbio, Contessa, Furlo aj.) a hledal metodu zjištění
rychlosti sedimentace. A. mu poradil stanovit v horninách
obsah meteorické hmoty. S analytiky Frankem Asarem a
Helen Michelovou objevili v jílové vrstvičce na hranici K/T
anomální obsah iridia, 30x vyšší než klark v zemské kůře.
Měl být důsledkem dopadu meteoritu, čímž vysvětlili i
vymírání fauny na hranici K/T, např. dinosaurů. Hypotézu
přednesli 1979 na konferenci v Kodani (publikace 1980).
Anomálie Ir byla později nalezena v hraničním intervalu
K/T v řadě zemí. A. odhadl průměr meteoritu na ca 10 km,
váhu X00 mil. t (1987). Katastroﬁcká impaktní hypotéza vymření dinosaurů se stala mediálně populární. Byla akceptována astronomy a fyziky, geology byla vzhledem k vlivu
(33)

aktualismu a gradualismu přijímána opatrně. Následná
diskuse upozornila i na jiné možné výklady anomálie Ir a
vymírání.
Alvarez, L. W. - Alvarez, W. - Asaro, F. - Michel, H. V. (1980):
Extraterrestrial cause for the Cretaceous - Tertiary extinction.
- Science, 208, 4448, 1095-1108.
Alvarez, L. W. (1987): Mass extinctions by large bolide impacts. - Physics Today, 40, 7, 24-33.
AMALICKIJ, Vladimir Prochorovič, Prof. Dr., ruský geolog
a paleontolog, 1. (13.) 7. 1860 Stariki, Volyňská gubernie, Rusko - 28. 12. 1917 Kislovodsk, s. Kavkaz, Rusko.
Vystudoval 1883 univerzitu v Sankt Peterburgu (žák V. V. Dokučajeva a A. A. Inostranceva), kde zůstal jako kustod paleontologické sbírky. 1890-1908 profesor geologie a paleontologie na univerzitě ve Varšavě (v té době v ruském záboru
Polska), 1908-16 ředitel techniky ve Varšavě. Studoval kontinentální svrchní perm v sv. části evropského Ruska, dosud
považovaný za „němý“ (bez fosilií). Tuto představu A. odmítal
pro analogii s formací Karroo v Jižní Africe, s fosilními nálezy,
které znal z Britského muzea v Londýně. Během několika expedic v odkryvech u řek Severní Dvina, Suchona, Vytegra aj.
nalezl sladkovodní permské mlže čeledi Antracosiidae, dobře
zachovaný kostní materiál primitivních amﬁbií (labyrintodontních stegocefalů), reptilií ze skupiny Pareiasauria, Dicynodonta aj., a charakteristickou glosopterisovou ﬂóru. Zakládající
člen Ruské paleontologické společnosti (Paleontologičeskoje
obščestvo), zahraniční člen Geological Society of London. A.
nálezy vystavené v Paleontologickém muzeu AV v Moskvě
patří k nejvýznamnějším kolekcím primitivních vertebrat.
AMBROŽ, Vojtěch, RNDr., čs. kvartérní geolog a spisovatel,
5. 1. 1905 Drahotěšice sv. od Hluboké nad Vltavou, j. Čechy,
habsburská monarchie - 10. 3. 1962 tamtéž, ČSSR.

Absolvoval na české univerzitě v Praze prací o pestré sérii moldanubika v okolí svého rodiště (1931 RNDr.). 1930-31 v chemické laboratoři SGÚ ČSR v Praze, poté učil na středních školách
v Praze, měl úspěchy jako literát (mj. námět ﬁlmu Studujeme
za školou, 1939). Za okupace od 1942 v Geologickém ústavu
pro Čechy a Moravu, 1945 SGÚ, 1951 ÚÚG v Praze, kde 1945-56
vedl laboratoř pro zrnitostní rozbor zemin. Od 1942 v týmu
J. Stejskala pracoval na mapách půdních typů a základových
půd 1 : 75 000 ze středních a v. Čech a z. Moravy (vydány 1947-56).
Studoval kvartér středních Čech, jako první čs. geolog detailně studoval spraše, prokázal jejich původ z místního materiálu
(dosud se soudilo, že byly vyváté z teras). 1947 deﬁnoval spraše
pahorkatin. U Jevan aj. popsal rozsáhlou pleistocenní soliﬂukci. Na Slovensku zpracoval spraše archeologických lokalit Moravany a Gánovce. Od 1951 se účastnil komplexního výzkumu
kvartéru Ostravska a Moravské brány. V území kontinentálního zalednění objevil v miocenním podloží až 90 m hluboká
koryta po subglaciálních vodotečích, vyplněná glaciﬂuviálními sedimenty kvartéru. Od 1956 vedl výzkum terciéru a
kvartéru chebské a sokolovské pánve, při kterém byla objevena ložiska jílů a cihlářských surovin. Pro laboratorní praxi
mechaniky zemin zavedl koeﬁcient vyčíslující střední velikost
zrna a obsah jílové frakce (A. číslo zrnitosti). Uveřejnil 34 prací.
Patřil k zakladatelům moderní čs. kvartérní geologie.
Ambrož, V. (1935): Studie o krystaliniku mezi Hlubokou a Týnem n. Vlt. - Spisy Přírodov. Fak. Univ. Karlovy, 138, 1-44.
- (1943): Periglaciální zjevy u Jevan. - Zpr. Geol. Úst. Čechy
Mor., 18, 219-330.
- (1947): Spraše pahorkatin. - Sbor. Stát. geol. Úst. ČSR, 14,
225-280.
- (1958): Chebská pánev. - Čas. Mineral. Geol., 3, 178-190.
Pavel Vlašímský
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