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►►► Editorial
♦ Vážení přátelé, kolegyně a kolegové.
Dovolte nám pozvat Vás všechny na II. Otevřený kongres České geologické
společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, který se bude konat ve
dnech 21–25.9. 2011 v Monínci.
Předběžná registrace je k dispozici na webových stránkách
www.geologickykongres.eu. Na těchto stránkách se také budete dozvídat
aktuální informace týkající se organizace sjezdu.
Na shledanou v Monínci se za organizační výbor těší
Petr Budil a Kryštof Verner

►►► Zprávy a oznámení
♦ Jarní geologická exkurze České geologické společnosti č. 27
Kryštof Verner
Jarní dvoudenní geologická exkurze České geologické společnosti s tématem
„Horniny a rekonstrukce geologického vývoje severovýchodního okraje
Moldanubika“ proběhne pod vedením dr. Davida Buriánka, dr. Kryštofa
Vernera, Mgr. Lukáše Vondrovice a Doc. Rostislava Melichara. Termín
exkurze byl stanoven na první červnovou sobotu a neděli, čili 4.–5. 6. 2011.
Exkurze populárně-vědeckou formou přiblíží nejnovější výsledky výzkumu a
geologického mapování v jedné z nejvýznačnějších částí variského horstva a
to v jednotkách podél severovýchodního okraje Moldanubika. V rámci exkurze
bude navštíveno 12 význačných lokalit okrajové části Moravika, jednotky
Strážeckého moldanubika, Svrateckého a Poličského krystalinika. Vybrané
lokality tvoří jedinečný a ucelený přehled hornin a celkového geodynamického
vývoje východního okraje středoevropských variscid.
Na exkurzi je nutno se předem přihlásit písemně, telefonicky, faxem, e-mailem
nebo osobně u RNDr. Z. Táborského, Česká geologická služba, Geologická 6,
152 00 Praha 5, tel: 251 085 227 – práce, 222 936 296 – byt, mobil: 606 738
858 a 606 284 696, e-mail: zdenek.taborsky@geology.cz nebo
zdededek@seznam.cz . Přednost budou mít dříve přihlášení.
Odjezd v sobotu 4. června v 7.00, z Geologické ulice 6, Praha 5, od pracoviště
České geologické služby. Na místo srazu se dostanete tramvajemi 10, 12,
nebo 14 od stanice metra Smíchovské nádraží, výstup z tramvaje na stanici
Geologická, pak 50 metrů po směru jízdy a podchodem pod dálnicí doleva, za
podchodem 50 metrů rovně. Poplatek za autobus rozpočtený na účastníky
(bude-li autobus plný, poplatek bude menší) bude vybírán během exkurze.
Členům České geologické společnosti bude poskytnuta sleva. Předpokládaný
návrat do Prahy v neděli kolem 18.–19. hodiny. K exkurzi bude vydán tištěný
průvodce s programem v ceně 50 Kč.
Sraz případných zájemců z Brna bude v 9.00 u budovy pobočky České
2

geologické služby, Leitnerova 22, Brno. Podrobný program exkurze, včetně
dalších informací o noclehu, stravě a návratu bude zveřejněn s předstihem na
webových stránkách České geologické společnosti, přihlášení zájemci
dostanou tyto informace e-mailem.
Upozornění: Závazně přihlášení účastníci kteří se bez omluvy nedostaví k
odjezdu budou z dalších exkurzí vyloučeni.
♦ Předběžná pozvánka na podzimní exkurzi České geologické
společnosti č. 28
Petr Budil, Pavel Röhlich
Na podzim se bude konat jednodenní pěší geologická exkurze k Barrandovým
skalám a do Přídolí. Bude věnována stratigrafii a paleontologii siluru a
devonu. Exkurzi povedou kolegové Pavel Röhlich (Barrandova skála a téma
synsedimentárního vrásnění) a Petr Budil (Přídolí, Velká Chuchle,
paleontologie).
♦ Journal of Geosciences
Vojtěch Janoušek
Vážení kolegové, v těchto dnech byl uzavřen ročník 55 našeho časopisu
Journal of Geosciences. Obsahy čísel 3–4 jsou uvedeny níže.
Journal of Geosciences / Volume 55 / 2010 / 3
Speciální číslo ‚New Approaches to Study of the Structure and Magmatism in
the Eger Graben‘ (hostující editoři Vladislav Rapprich a Jiří Málek)
Foreword to the special volume on ”New Approaches to Study of the
Structure and Magmatism in the Eger Graben” – Rapprich V.; Málek J. (str.
169)
North Bohemian volcanics as lifelong love – In memory of Lubomír Kopecký –
Fediuk F. (str. 170)
Mantle lithosphere control of crustal tectonics and magmatism of the western
Ohře (Eger) Rift – Babuška V.; Plomerová J. (str. 171–186)
Crustal structures beneath the Saxonian Granulite Massif, the České
středohoří and the Doupovské hory Mts. based on the depth-recursive
tomography – Novotný M.; Skácelová Z.; Mlčoch B. (str. 187–199)
Tectonic setting of the Ohře/Eger Graben between the central part of the
České středohoří Mts. and the Most Basin, a regional study – Cajz V.;
Valečka J. (str. 201–215)
Geometry of the Altenberg-Teplice Caldera revealed by the borehole and
seismic data in its Czech part – Mlčoch B.; Skácelová Z. (str. 217–229)
Clinopyroxene from basaltic rocks of the Erzgebirge–Krušné hory Mts.–
implications for modelling the magmatic plumbing systém – Rönick R.;
Renno A. (str. 231–249)
Petrology and geochemistry of the Tertiary alkaline intrusive rocks at Doupov,
Doupovské hory Volcanic Complex (NW Bohemian Massif) – Holub F.V.;
Rapprich V.; Erban V.; Pécskay Z.; Mlčoch B.; Míková J. (str. 251–278)
Crystallization history of Oligocene ijolitic rocks from the Doupovské hory
Volcanic Complex (Czech Republic) – Haloda J.; Rapprich V.; Holub FV.;
Halodová P.; Vaculovič T. (str. 279–297)
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Journal of Geosciences / Volume 55 / 2010 / 4
Comparison of lithology and tectonometamorphic evolution of units at the
northern margin of the Moldanubian Zone: implications for geodynamic
evolution in the northeastern part of the Bohemian Massif. – Pertoldová J.;
Verner K.; Vrána S.; Buriánek D.; Štědrá V.; Vondrovic L. (str. 299–319)
Remnants of Early Carboniferous I-type granodiorite plutons in the Bavarian
Forest and their bearing on the tectonic interpretation of the south-western
sector of the Bohemian Massif (Bavarian Zone) – Finger F.; Dunkley DJ.;
René M. (str. 321–332)
Geophysical research on structure of partly eroded maar volcanoes: Miocene
Hnojnice and Oligocene Rychnov volcanoes (northern Czech Republic) –
Skácelová Z.; Rapprich V.; Valenta J.; Hartvich F.; Šrámek J.; Radoň M.;
Gaždová R.; Nováková L.; Kolínský P.; Pécskay Z. (str. 333–345)
The nature of “quartz eyes” hosted by dykes associated with Au-Bi-As-Cu,
Mo-Cu, and Base-metal-Au-Ag mineral occurrences in the Mountain
Freegold region (Dawson Range), Yukon, Canada – Bineli Betsi T.; Lentz
D.R. (str. 347–368)
Burd Gol Granite Massif as a typical product of the Late Cambrian postorogenic magmatism in the SE part of the Lake Zone, Gobi Altay, SW
Mongolia – Hrdličková K.; Gerdes A.; Gilíková H.; Bat-Ulzii D.; Hanžl P. (str.
369–386)
Příjemné a inspirativní čtení přeje redakce Journal of GEOsciences
♦ Studentská geologická konference
Kryštof Verner
Geologická sekce PřFUK a Česká geologická společnost pořádá další ročník
úspěšné studentské geologické konference. Konference proběhne v termínu
19.–20. 5. 2011 a to v budově Geologické sekce PřFUK, Albertov 6, Praha 2.
Prosloveny budou příspěvky vynikajících studentů bakalářských,
magisterských a doktorských studijních geologických programů všech
domácích univerzit. Podrobnosti jsou zveřejněny na webových stránkách
http://petrol.netur.cuni.cz/sgk. Zájemci z řad posluchačů budou srdečně vítáni.
♦ Program Přírodovědného klubu Barrande v Ježkově ul. 8/921, Praha 3
Žižkov
Vladimír Sattran
Otevřeno ve čtvrtek od 15h, besedy začínají v 17.30h, není-li v programu
uvedena jiná hodina.
3. února: Doc. RNDr. Z. Kukal DrSc. a d.: Beseda o knize Hrady Čech a
Moravy. Z čeho jsou a na čem stojí.
10. února: Prof. JUDr. Ing. Roman Makarius: Vzpomínky na Český báňský
úřad.
17. února: RNDr. Pavel Röhlich CSc.: Problém synsedimentárního vrásnění
v Pražské pánvi.
24. února: Kongres České zlatokopecké unie (od 15h).
3. března: Přátelská beseda o starých geologických profesorech (uvede
RNDr. Arnošt Dudek DrSc.).
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10. března: Doc. Dr. Jiří Kovanda CSc.: Spolupráce kvartérních geologů
s archeology.
17. března: Doc. Dr. J. Kozák: Geofyzikální pohled na zemětřesení.
24. března: RNDr. Fr. Skřivánek, E.M.: Drahý kámen v české historii
31. března: RNDr. M. Bukovanská CSc. A RNDr. J. Klomínský PhD. :
Vzpomínky na Tasmánii.
7. dubna: Velvyslanec v.v. RNDr. Jiří Jiránek CSc.: Chilské sopky.
14. dubna: RNDr. Radek Vodrážka: Paleontologie Antarktidy.
21.dubna: Prof. RNDr. Jan Petránek DrSc.: Beseda o achátech – Rozdíly
mezi acháty sopečného a sedimentárního původu.
28. dubna: Tradiční Ježkovy blues v Ježkově ulici.
5. května: RNDr. P. Rambousek: Filmy z Rohanova.
12. května: Večer starých geologických map a afrických motýlů. Představí
RNDři Morýsek otec a syn.
19. května: RNDr. Jarmila Slánská (Sydney): Zahájení výstavy pastelů a
prezentace sbírky básní Čeřiny paměti (Ripples of Memory) s grafikou
Dagmar Vašákové (Sydney).
26. května: Schůzka Čermákovců (tradičně od 14h!)
2. června: RNDr. Fr. Pícha CSc. (USA): Současné trendy a výhledy
geologických věd v akademickém světě a průmyslu Spojených států a
Evropy.
9. června: Autorská beseda o próze Vladimíra Sattrana „Hora Gimo“
s kresbami Vladimíra Svobody (Nakl. Kopp, Č. Budějovice). Od 16h.
16. června: Tradiční podvečer Ježkových písní a tanců.
23. června: Setkání přátel klubu Café Barrande před prázdninami.
PS. Velké díky všem příznivcům Přírodovědného klubu, kteří jistě pochopí, že
mohou nastat i změny programu z nepředvídaných skutečností a důvodů.
♦ Přednášky v Národním muzeu
Blanka Šreinová
Přírodovědecké muzeum, mineralogicko-petrologické oddělení a Společnost
Národního muzea – mineralogická sekce Vás zvou na jarní přednášky z
geologických věd.
Přednášky se budou konat vždy v pondělí od 17 hodin v zasedací síni
Národního muzea a budou doprovázeny výstavkami, diapozitivy a PC
prezentacemi. Nedělní určovací besedy se budou konat 9. 1., 6. 2., 6. 3., 3.
4., 1. 5. a 5. 6. 2011 od 10 hodin v zasedací síni muzea a budou doprovázeny
výstavkami a nabídkou odborné literatury.
21. 2. RNDr. Blanka Šreinová: Modelace zemského povrchu vodou a
větrem
21. 3. Mgr. Petra Burdová: Cartier na Pražském hradě (ohlédnutí za
vystavenými šperky a drahými kameny)
18. 4. Prof. RNDr. Jan Petránek, DrSc.: Acháty vulkanického a
sedimentárního původu a jejich rozdílnosti
16. 5. RNDr. Radek Hanus, PhD.: Drahé kameny ložiska Šavaryn Caram v
Mongolsku
5

♦ Besedy a akce Mineralogického klubu v České Třebové
Milan Michalski a Jan Peringer
Zveme členy Mineralogického klubu a všechny další zájemce o přírodu,
mineralogii, geologii, paleontologii na besedy, které se uskuteční v učebně
Základní školy Habrmanova v České Třebové, začátek vždy ve středu
v 17,00.
23. února – RNDr. Stanislav Houzar Ph.D.: Nové minerály na Moravě a ve
Slezsku, nalezené v letech 1985–2009
23. března – RNDr. Irena Hanusová, Ph.D., RNDr. Radek Hanus: Zajímavé
jílové minerály
27. dubna – Mgr. Radek Vodrážka: Čeští geologové na Antarktidě 2008–
2010
25. května – Mgr. Jindřich Kynický, Ph.D.: Unikátní mineralizace vzácných
zemin čínských ložisek
15. června – Prof. RNDr. Josef Staňek, CSc.: Za pegmatity Norska
1.–4 . července – exkurze na Slovensko

♦ Ars liturgica – Zlatníctvo v službách liturgie
Ivan Turnovec
Jde o novou expozici v bratislavském Slovenském národném múzeu. Ta
zpřístupněna letos v polovině května, je zaměřena především na umění
sakrální. A hned od zahájení se stala středem zájmu. Jde o soubor 112
uměleckých exponátů pocházejících ze čtyř desítek různých míst svého
dosavadního uložení – především farností a kostelů velkých měst, ale i
malých obcí z celého Slovenska. Nechybějí tu umělecky zdobené kalichy,
ciborie, monstrance, kadidelnice, svícny, relikviáře a další předměty, jež sice
měly původně sloužit církevním potřebám, ale svým uměleckým zpodobením
a zejména významem překročily původní záměr svých tvůrců a původních
majitelů. Jsou obvykle zhotoveny z drahých kovů, tedy zlata a stříbra. Jde o
ukázky řemeslného umění zlatnických mistrů žijících od 14. století až po
současnost. Liturgické předměty jsou prezentovány chronologicky od
nejstarších až po nejmodernější, takže demonstrují nejen dobové
charakteristické rysy, ale současně také umělecké hodnoty. Autorky výstavy,
historičky umění Alena Piatrová a Ingrid Štibraná na jednotlivých exponátech
demonstrují vývoj zlatnického umění, takže i návštěvník si zde může zřetelně
uvědomit postupné změny tvarů, technik a výzdoby.
Nejstarším vystaveným předmětem je stříbrný kalich v kombinaci
s emailovým dekorem z poloviny 14. století. Raritním exponátem je i gotická
monstrance z přelomu 15. a 16. století: pochází z Prievidze a měří téměř sto
dvacet centimetrů, je jednoznačně nejvyšší na Slovensku. Nejnovějším
vystaveným klenotem je pak zlatý kalich, který daroval Nitrianské diecézi
papež Jan Pavel II. během své návštěvy v roce 1995.
Expozice Ars liturgica – Zlatníctvo v službách liturgie, se snaží, podle
vyjádření jejího autorského týmu, přispívat ke vzájemnému pochopení,
toleranci i názorovému propojení. Nejedná se tu tedy výlučně o katolickou
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tematiku. Svými liturgickými předměty jsou zde totiž zastoupeny všechny
majoritní křesťanské církve, jež na území nynějšího Slovenska působily, tedy
kromě Římskokatolické také církev Evangelická, Reformovaná kresťanská
cirkev, Gréckokatolícká a Pravoslavná církva. Realizaci expozice díky tomu
podpořila i Ekumenická rada církví na Slovensku. Všechny předmety
prezentované expozicí jsou stále používané. „Boli iba teraz vyňaté zo svojho
sakrálneho prostredia, aby ich vystavením mali návštevníci možnosť vnímať
najmä ich umelecko-remeselnú stránku“ uvádí jedna z autorek nynější
bratislavské výstavy PhDr. Alena Piatrová.
Návštěvu této zajímavé výstavy v bratislavském Národném muzeu mohu
všem kolegům doporučit.

♦ Nová Geologická stezka

Zdeněk Táborský
Společnost Geosvět ve spolupráci s Botanickou zahradou hlavního města
Prahy v Tróji připravují novou geologickou stezku.
V Expozici „Mexická poušť“ naleznete „Zkamenělý les“. Jde o ukázky
prokřemenělých stromů z Českých nalezišť v Horní Bříze u Plzně a okolí
Radvanic u Trutnova. Připravují se i ukázky vápenců se zkamenělinami,
břidlic s trilobity, krystaly křemene, ale i „obyčejné“ horniny jako třeba čedič,
žula, buližník aj. Každé zastavení bude opatřeno odborným textem a
mineralogickými specialitami.

♦ Oslavany a geologie
Zdeněk Táborský
Město Oslavany se poslední dobou velmi zasloužilo o popularizaci
geologických věd. Velkou zásluhu na tom má současný starosta města, Vít
Aldorf. Ve městě se pravidelně konají burzy minerálů, drahých kamenů a
šperků a návštěvu Oslavan lze také využít k navštívení významných
mineralogických lokalit (např. odvaly uhelných dolů Rosicko-oslavanského
uhelného revíru, naleziště světově známých očkových opálů, sepiolitu,
moravských vltavínů), zámeckého muzea mimo jiné s expozicí minerálů
regionu a historií zdejšího hornictví vč. návštěvy repliky důlního díla, a projít
se po naučné stezce permokarbonu s bohatými možnostmi sběru zkaměnělin
permokarbonské flory (cca 300 m od místa konání burzy).

♦ Kalendář mineralogických akci pro rok 2011

Andrej Sučko

♣ 5. 2. Bratislava, Burza minerálov a fosilií, Stredisko kultúry Bratislava – Nové město,
Vajnorská 21, Bratislava, 8–15:30 hod., Info: Jiří Vitáloš, 00421 905 739 452
jirkovitalos@centrum.sk
♣ 25.–27. 2. Praha, Geosvět, burza minerálů, TJ Sokol Praha, Polská 1,120 00 Praha 2,
Pá: 11–18, So 9–17, Ne 9–16, Info: Mgr. L. Thin, 120 21 Praha 2, 221 513 220,
602 282 895, info@geosvet.cz www.geosvet.cz
♣ 5.–6. 3. Bratislava, Mineralogické dni, So 9–18, Ne 9–18, Dom kultúry Ružinov,
Ružinovská 28, Info: Mgr. Martin Števko, 915 810 274 BurzaRuzinov@gmail.com
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♣ 12. 3. Pardubice, Burza minerálů, šperků a fosílií, Dům kultury Dukla, Gorkého 2573, 8–
14,30, Info: Jaromír Čermák, 723 149 072, jardac1@seznam.cz
♣ 19. 3. Hradec Králové, Burza minerálů, fosílií, drahých kamenů, šperků a jiných
přírodnin, Kulturní dům Střelnice, Střelecká 45, 8–14, Info Ivana Součková, 466 648 623,
608 168 566, i.souckova@centrum.cz
♣ 19. 3. Prešov, Burza minerálov, skamenelín a šperkov Soo 9–16, ZŠ Kúpeľná 2, Info
Marek Timko, 907 637 756, timur811@gmail.com
♣ 26.–27. 03. Brno, Burza minerálů, fosílií, šperků a přírodnin, So 9–17, Ne 9–16, Info
Veletrhy Brno, 541 152 862, mineralybrno@bvv.cz, http:\\www.mineralybrno.cz
♣ 9. 4. Příbram, Setkání přátel nerostů, šperků a fosílií, Divadlo A. Dvořáka, Legionářů
400, Příbram VII, 9–14, Info Zdena Marciníková, 739 653 313, 318 621 461,
marcinikova@diamo.cz, www.hpvt.cz
♣ 9. 4. Ostrava, Mineralogické setkání, Nová aula VŠB–TU, Ostrava Poruba, So 9–16,
během konání jsou zdarma zpřístupněny sbírky v Geologickém pavilonu prof. F.
Pošepného,
Info
ing
Miloš
Duraj,
596 995
469,
milos.duraj@vsb.cz,
http://geologie.vsb.cz/GP/
♣ 16. 4.–17. 4. Oslavany, Burza minerálů, drahých kamenů a šperků, Dělnický dům, So
9–19, Ne 9–18, Info 604 108 641 kis.oslavany@post.cz
♣ 16. 4. Bratislava, Burza minerálov a fosilií, Stredisko kultúry Bratislava – Nové město,
Vajnorská 21, Bratislava, 8–15:30 hod., Info: Jiří Vitáloš, 00421 905 739 452
jirkovitalos@centrum.sk
♣ 29. 4.–1. 5. Tišnov, Burza minerálů, Sokolovna + gymnázium + zákl. škola, Pá 11–19,
So 8,30–19, Ne 8,30–16, Info: Ing. Andrej Sučko, 549 415 332, andrej.sucko@wo.cz,
http:\\ www.mineral-tisnov.wz.cz
♣ 28. 5. Turnov, Burza drahých kamenů, minerálů, šperků a fosílií, ZŠ, Skálova 600, 9–5,
Současně Staročeské trhy a Den otevřených dveří Střední umělecko-průmyslové školy,
Info Radek Mikule, 481 311 921, info@drahekameny.cz, www.drahekameny.cz
♣ 11. 6. Jičín, Burza drahých kamenů, achátů, minerálů a zkamenělin, Masarykovo
divadlo, Husova třída, 8–14, Info Josef Marks, 493 505 343, 737 203 596
♣ 19–21. 8. Pezinok, Burza minerálov, fosilií a drahých kameňov, Dom kultúry, Holubyho
42, Pia 8–20, So 9–19, Ne 10–18, Info: Jiří Vitáloš, 905 739 452, jirkovitalos@centrum.sk
♣ 9.–10. 9. Banská Štiavnica, Burza minerálov, fosílií, a drahých kameňov, Stredná
priemyselná škola S. Mikovíniho, Akademická 13, Pia 14–19, So 9–16, Info Mgr. Dušan
Kúšik, 905 639 954, mineral.sk@gmail.com, http://permonik.host.sk/
♣ 17. 9. Příbram, Setkání přátel nerostů, šperků a fosílií, Divadlo A. Dvořáka, Legionářů
400, Příbram VII, 9–14, Info Zdena Marciníková, 739 653 313, 318 621 461,
marcinikova@diamo.cz, www.hpvt.cz
♣ 01. 10. Jablonec n/N, Burza minerálů, drahých kamenů a zkamenělin, 9.–14, restaurace
„Střelnice“, U stadionu 3, Info Petr Blahout, 606 409 672, petr.blahout@volny.cz.
♣ 8. 10. Nové Město na Moravě, Burza minerálů, šperků a zkamenělin, Kulturní dům,
7,30–14, Info Vlasta Soldánová, nkz@nmnm.cz
♣ 15. 10. Ostrava, Mineralogické setkání, Nová aula VŠB–TU, Ostrava Poruba, So 9–16,
během konání jsou zdarma zpřístupněny sbírky v Geologickém pavilonu prof. F.
Pošepného,
Info
ing
Miloš
Duraj,
596 995
469,
milos.duraj@vsb.cz,
http://geologie.vsb.cz/GP/
♣ 15. 10. Bratislava, Burza minerálov a fosilií, Stredisko kultúry Bratislava, – Nové město,
Vajnorská 21, 8–15,30, Info: Jiří Vitáloš, 905 739 452 jirkovitalos@centrum.sk
♣ 22. 10. Hradec Králové, Burza minerálů, fosílií, drahých kamenů, šperků a jiných
přírodnin, Kulturní dům Střelnice, Střelecká 45, 8–14, Info Ivana Součková, 466 648 623,
608 168 566, i.souckova@centrum.cz
♣ 4– 6. 11. Tišnov, Burza minerálů, Sokolovna + gymnázium + zákl. škola, Pá 11–19, So
8,30–19, Ne 8,30–16, Info: Ing. Andrej Sučko, 549 415 332, andrej.sucko@wo.cz, http:\\
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www.mineral-tisnov.wz.cz
♣ 19.–20. 11. Brno, Burza minerálů, fosílií, šperků a přírodnin, So 9–17, Ne 9–16, Info
Veletrhy Brno, 541 152 862, mineralybrno@bvv.cz, http:\\www.mineralybrno.cz
♣ 26. 11. Jičín, Burza drahých kamenů, achátů, minerálů a zkamenělin, Masarykovo
divadlo, Husova třída, 8–14, Info Josef Marks, 493 505 343, 737 203 596
♣ 3. 12. Bratislava, Burza minerálov a skamenelín, Slovenské národné múzeum –
Prírodovedné múzeum, Výstavný pavilón Podhradie, Žižkova ulica 16, 810 06 Bratislava,
So 9–16, Info Mgr. Miloš Gregor, 220 469 103, prirmuz@snm.sk, http:\\www.snm.sk
♣ 3. 12. Pardubice, Burza minerálů, šperků a fosílií, Dům kultury Dukla, Gorkého 2573, 8–
14,30, Info Jaromír Čermák, 723 149 072, jardac1@seznam.cz
♣ 10. 12. Písek, Burza minerálů, drahých kamenů, šperků a fosilií, Prácheňské muzeum,
Velké náměstí, 9–14, Info Ing. Jaroslav Cícha, 382 201 119, 382 201 111,
burza@prachenskemuzeum.cz, http://geo.prachenskemuzeum.cz
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►►► Společenská rubrika a výročí
♦ Životní jubilea členů České geologické společnosti od 1. 2. 2011 do 31. 7. 2011
◄ 60 let ►
14. 2. Ing. Václav Starý

4. 5. Vladimír Kuchyňka
◄ 65 let ►
20. 2. Dr. Jan Němec
12. 6. Ing. Václav Kopečný, CSc.
28. 4. RNDr. Josef Pašek
17. 6. RNDr. Marie Čechová
25. 6. RNDr. Václav Pavlíček
13. 5. Stanislav Čurda
17. 5. Jana Vysoká
15. 7. RNDr. Jiří Jiránek, CSc.
16. 7. RNDr. Karel Dědáček, CSc.
4. 6. JUDr. RNDr. Jaroslav Chyba, DrSc.
31. 7. Doc. RNDr. Bohdan Kříbek, DrSc.
5. 6. RNDr. Zdeněk Herrmann
◄ 70 let ►
27. 3. RNDr. Evžen Hnízdo
4. 7. Msc. Magdaléna Pačesová
22. 4. RNDr. Mojmír Opletal
◄ 75 let ►
10. 3. PhDr. Mgr. Jiřina Kremerová
29. 5. RNDr. Jaroslav Veselý
1. 4. Prof. Petr Láznička.
9. 6. RNDr. Jiří Křesťan, CSc.
19. 4. Prof. RNDr. Jiří Pešek, DrSc.
2. 7. Ing. Milan Bartásek
2. 5. Doc. Jiří Krásný, CSc.
9. 7. RNDr. Vladimír Čabla, CSc.
7. 5. RNDr. Stanislav Vrána, CSc.
14. 7. Prof. Gordon Medaris
8. 5. Jiří Boháč
28. 7. Ing. Miloslav Ďuriš, CSc.
◄ 80 let ►
12. 3. RNDr. Jaroslav Hak, CSc.
18. 6. RNDr. Pavel Röhlich
26. 3. RNDr. Jan Kněžek
19. 6. Ing. Helena Bůžková , CSc.
6. 5. RNDr. Marie Starobová
◄ 82 let ►
3. 2. Prof. RNDr. František Fediuk
21. 7. RNDr. Petr Kühn, CSc.
12. 5. RNDr. Miroslav Vejlupek
◄ 83 let ►
12. 2. Ing. Ladimír Vonka
18. 4. RNDr. Eduard Kočárek, CSc.
4. 4. RNDr. Evžen Andres
8. 5. RNDr. Arnošt Dudek, DrSc.
14. 4. Ing. Radan Květ, CSc.
19. 6. Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc.
◄ 84 let ►
2. 2. Ing. Zdeněk Fojtík, CSc.
20. 5. Mgr. Jaroslav Záleský
◄ 85 let ►
3. 2. Prof.Ing.RNDr. Boris Hruška, DrSc.
2. 4. RNDr. Vratislav Jiřele
16. 3. RNDr. Marie Prosová, CSc.
◄ 86 let ►
28. 3. RNDr. Jan Dornič, CSc.
◄ 87 let ►
6. 3. RNDr. Zdeněk Kouřil, CSc.
◄ 89 let ►
15. 2. Prof. RNDr. Jiří Konta, DrSc.
30. 3. RNDr. Otto Fusan
24. 2. Prof. RNDr. Vladimír Homola, CSc.
8. 6. Prof. RNDr. Zdeněk Pouba, DrSc.
◄ 98 let ►
5. 5. Prof. RNDr. Jiří Krupička

10

♦ Došlo po uzávěrce
Zdeněk Táborský
Koncem ledna zemřel Prof. František Čech z Bratislavy – čestný člen
společnosti.
♦ V roce 2011 vzpomínáme následující výročí:
Zdeněk Táborský
V roce 1711 se narodil Michail Vasiljevič Lomonosov
V roce 1761 se narodil František Ambrož Reuss a Kašpar Maria Šternberg
V roce 1811 se narodil August Emanuel Reuss
V roce 1861 se narodil Václav Jetmar, Bedřich Katzer a Anton Pelikan
V roce 1911 se narodil Karel Žebera a Bohuslav Hejtman
V roce 1911 zemřel Viktor Uhlig

♦ Sedmdesátiny doc. RNDr. Jana Šrámka, CSc.
Ferry Fediuk, Pavel Schovánek, Jiří Souček
Na 1. prosinec minulého roku připadlo význačné jubileum olomouckého
rodáka, našeho špičkového specialistu na nemoce kamenů a jejich terapii,
na slovo vzatého znalce ušlechtilého kamene obecně a sochařského
zvláště, sedimentologa a odborníka s mimořádně vyvinutým citem pro
kamennou krásu – Jana Šrámka. O odborných kvalitách jubilanta svědčí
seznam jeho publikací uveřejněný v medailonu k jeho zdánlivě nedávným
šedesátinám, čítající ke stovce se blížících položek originálních studií,
které byly uveřejněny v domácích i renomovaných zahraničních
periodikách. Od té doby k tomuto soupisu přibyly na desítky dalších prací,
věnovaných hlavně arkózám a uměleckým dílům z nich vytvořeným. Jako
špičkový znalec kamene soch české gotiky a baroka nemá u nás
konkurenci. Neuvěřitelně mnoho ví o tvorbě konkrecí v sedimentech, stejně
tak jako o rekonstrukci minerálního složení a geotechnické kvalitě
sedimentů na základě chemických analýz.
Po úspěšné a vysoce přínosné éře
vědeckého pracovníka Centra pro
studium
vysokého
školství
Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy
(s
obstaráním
a
zpracováním
řady
výhodných
zahraničních grantů), jíž navázal na
desítky let trvající pedagogické a
vědecké působení na katedře
petrologie Přírodovědecké fakulty
Karlovy univerzity a externě i na
dalších vysokých školách, odešel v polovině devadesátých let do důchodu,
ne však od badatelské práce v sedimentární petrologii. Nejen svou
seriózností, pracovitostí a hlubokými znalostmi, ale i nezištnou a vstřícnou
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povahou a kulturností si získal široký okruh lidí, kteří si pokládají za čest
počítat se mezi jeho přátele, a kteří mu k jeho sedmdesátinám dodatečně
upřímně blahopřejí s pozdravem Zdar sedimentům a arkózám i opukám
zvláště!
Text k fotografii: Nelehký jubilantův život: i kolegové mu závidí kus toho žvance.
Foto F. V. Holub

♦ Vzpomínka na docenta RNDr. Jana Kutinu
Zdeněk Hora
Během našich studií, Jan Kutina přednášel o geochemii, rudních
strukturách a mineragrafii. Byl můj vedoucí a oponent diplomové práce.
Pana docenta jsem poznal dobře v létě 1955 a v roce 1956. Tehdy jsme
s ním a s partou kolegů fárali na Březových Horách. To už jsme mu říkali
Jenda. Pracoval na výzkumném projektu pro Rudné doly Příbram, který
měl zhodnotit hloubkový potenciál revíru. Systematicky jsme s ním
proměřovali přínosové fáze na jednotlivých rudních žílách. Jenda se
soustředil na Hlavní Vojtěšskou žílu s odžilkem, Jarda Mirovský
zpracovával pro diplomovku Ševčínskou žílu a Mirek Bednář
Matkobožskou žílu. Měření jsme dělali v pravidelných vzdálenostech na
všech přístupných patrech a v dobývkách. Většinou sami. Po počátečním
uvedení do práce jen občas s námi také fáral Jenda.
Pan docent byl tehdy velmi opatrný, aby nějak nepoškodil své ledviny a
srdce: Nepil žádný alkohol, ani pivo, a místo toho si vařil bylinkové čaje a
pravidelně masíroval srdeční sval. Při lezení po žebřících do dobývek
odpočíval na každém překladu jak nahoru, tak i dolů. Jen jednou, když
jsme došplhali až nahoru a sedli si, abychom si trochu oddechli, sesypalo
se na nás se stropu trochu kamení – a Jenda sjel dolů na patro jako
veverka. Byl v těch letech velký hypochondr, což jsme si ověřili při
praktických cvičeních, když jsme neměli na jaře při krásném počasí chuť
koukat do rudního mikroskopu. Na začátku praktika jeden z nás v místnosti
několikrát hluboce vdechl se slovy „Tady je nějaký zvláštní vzduch, není
tady nějaký zářič?“ A pan docent se nadechnul také, dal za pravdu se
slovy: „Musíme to tu dobře vyvětrat“ a rozpustil praktikum. Jeho lékařem
byl dr. Pačes na Bulovce, možná, že jeho syn Tomáš by na toto téma mohl
ještě něco dodat. Jenda Kutina vystudoval také farmacii a jeho obavy s tím
mohou mít nějakou souvislost.
Po letech, když byl vypuzen z fakulty a našel azyl v Kutné Hoře na Ústavu
pro výzkum rud, nechával si mezinárodní korespondenci posílat stále na
geologicko-geografickou fakultu na Albertově. A tam ho při každé návštěvě,
když si přišel pro poštu, vítala soudružka ve vrátnici slovy: „Tady to máte,
pane docente nebo doktore nebo co jste zač…“ V polovině sedmdesátých
let, to už jsem byl v Calgary, četl jsem v Geotimes zprávu, že má novou
adresu na American University, Washington, D.C. – a tak jsem mu sdělil,
kde jsem já a pár dalších společných mineralogických přátel. Dostal jsem
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okamžitou odpověď se slovy „Vidíš, jak nás strana rozehnala, abychom od
ní měli pokoj!“
O nějakých deset let později jsme s manželkou projížděli DC a
zatelefonoval jsem k večeru Jendovi, že jsme ve městě. Za chvíli za námi
přijel do motelu, měli jsme o čem povídat do časných ranních hodin – a
stačili vypít dvě láhve vína. A přitom mě také stačil přesvědčit, abych se
zapojil do jeho programu nadcházejícího IAGODu v Ottawě, Ontario. Kdy a
jak se vyléčil ze svých obav o srdce a ledviny, nevím.

►►► Recenze, kritika, diskuze, zajímavosti
♦ Upozornění na novou knihu
Zdeněk Táborský
V roce 2010 vyšla v nakladatelství Aventinum s.r.o. v edici „Fotografické
atlasy“ velmi pěkná kniha „Drahé kameny Moravy a Slezska“ autorů Ivana
Mrázka a Luboše Rejla. Dílo se autorům opravdu povedlo. Kromě velkého
počtu fotografií surových i broušených minerálů i hornin, jakož i hotových
šperků, obsahuje i velmi podrobný doprovodný text.
Najdete v něm mimo jiné stručný přehled geologie Moravy a Slezska,
historii mineralogických výzkumů, rozdělení drahých kamenů podle typu
matečné horniny, podrobný popis jednotlivých lokalit s přehledem nálezů a
také stav lokalit (případný zánik, změny vlastnických práv, chráněná území
apod.).
Kniha má 300 stran, 393 fotografií a stojí 499.- Kč. Případným zájemcům,
členům i příznivcům (tedy nečlenům) České geologické společnosti, kteří
se odvolají na tento příspěvek ve Zpravodaji, slíbil ředitel Aventina, ing.
Zdeněk Pavlík snížení ceny o 100.- Kč.
Ve stejném nakladatelství vyšla i „Velká encyklopedie minerály“ autorů R.
Ďudi, L. Rejla a D. Slivky, „Fotografický atlas minerály“ J. Kouřimského,
„Minerály“ J. Bauera a F. Tvrze a řada dalších, krásných a zajímavých
přírodovědeckých knih. Více viz www.aventinum.cz a info@aventinum.cz
♦ Člověk a Zem v interakcii
Ivan Turnovec
Zajímavé texty věnované geologickému vývoji Země a vlivu i potřebám
člověka, doplněné osobními úvahami autora profesora petrologie Dušana
Hovorky, vydala, pod výše uvedeným názvem, v druhé polovině roku 2010
Veda, vydavatelstvo Slovenskej Akademie vied v Bratislave.
Rozsah publikace je 252 stran, z toho deset je věnováno vysvětlujícímu
terminologickému slovníku (sestavenému velmi dobře). Doplněna je 59
barevnými fotografiemi a 9 mapami.
Uvést ji lze slovy, která v úvodu napsal sám autor: „ako autor som totiž
toho názoru, že práve oblasť popularizácie vedy a prezentovanie
vedeckých objavov (faktov) populácii štátu jednoznačne zaostává za
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potrebami vzdelanej spoločnosti 21. storočia. Při tom to všestranné
vzdelanie spravidla nedokumentuje diplom z tej alebo onakej univerzity.
Osobnosti slovenskej vedy, kultúry, či ich jednotlivých odnoží akosi už roky
zabúdajú, že ich morálnou povinnosťou je aj šírenie vedeckých poznatkov
medzi obyvatelmi štátu, a to bez ohladu na vek či profesijné zameranie
adresáta. … uverejnie v odborných periodikách (stále častejšie dokonca na
inom kontinente) nestačí – je nutná popularizátorská či osvetová činnosť,
aby sa výsledky výzkumu dostali aj do povedomia tých, ktorí rozhodujú.“
Kniha obsahuje 15 kapitol: záběr je velmi široký od vzniku planety až po
některé právní problémy spojené s geologickým průzkumem (jde o
zajímavé čtení). Orientační přehled o náplni nám dají názvy jednotlivých
kapitol a podkapitol: I Rodičia země: hmlovina (plyny) a medzihvezdný
prach; II Zem žije!; III Metabolizmus zemskej kory; IV Ako a kedy vznikli
Tatry? Kedy a prečo sa pootočil Kriváň?; V člověk preniká do zemskej kory
na súši i na dne oceánov (Kedy a jako vzniklo baníctvo; Superhlboké vrty –
unikátne technické diela. Vrty na súši; Vrtánie do oceánského dna;
Nejhlbšie bane); VI Anorganické zdroje země – sú nevyčerpatelné?; VII
Čím prispelo baníctvo nášho územia k pokroku ľudstva?; VIII Aj Slovensko
má svoj dlhý val; IX Suroviny známe tisíciročia a ich sposoby spracovania;
X Vybrané suroviny jadrového veku; XI Drahé kovy a kamene – prečo sú
drahé?; XII Prírodné katastrofy – sme schopní se poučit?; XIII Surovinová
politika: dnešok a zajtrajšok; XIV Zem, člověk a paragrafy; XV Čo nám
zostalo? Na čo sme stále hrdí?
Je logické, že při šířce záběru nemohou být jednotlivá témata zcela
vyčerpána a ani kapitoly obsahově i rozsahově vyvážené. Svou roli hraje i
autorův zájem a jeho osobní názory. V každém případě jde ale o zajímavou
a čtivou publikaci, kterou lze všem zájemcům o geologii doporučit. Osobně
si cením úvodní a závěrečné pasáže, ve kterých se autor vyznává ze své
životní filozofie. Z úvodu je již citováno, tak si ještě dovolím uvést několik
vět z poslední kapitoly XVI, kterou autor nazval Osobné stanoviská
(námety) odporúčania – miesto záveru. Z této osobní zpovědi cituji: „Ako
prírodovedec vždy som si všímal aktivity ľudí, ktoré mali nejaký vytah k
prírode. A vobec – existujú nejaké, ktoré nemajú vačšiu či menšiu vazbu s
prírodou? … Peňažný moloch, ktorý ovládol aj podstatnú časť našej
populácie, zaslepuje oči a utlumuje mozog. Veď jako inak si vysvetlíme to
ťažko prestavitelné mnohoraké znečisťovanie pitných vod nášho územia, a
to jednotlivcami, ale aj organizáciami, holoruby na strmých svahoch s
následnou rýchlou eróziou pod, plánovanou, no našťastie nateraz
zažehnanou kyanizáciou drahokovových rúd z plánovanej povrchovej
ťažby na Šturci při Kremnici, a početné dalšie. Do tejto patrí, v mojom
chápání až zločin, súvisiací so zaberáním úrodných pod pre rozľahlé haly a
najma rozne sklady obchodných reťazcov bez toho, aby tieto boli zmluvne
nútené stavať svoje prevádzky a pridružené stavby systémom
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viacpodlažných budov s časťou podlaží pod povrchom terénu. … Osobne
radím túto prácu do kategórie vedeckopopularizačnej literatury s niektorými
aspektami literatury faktu. Vychádzam při tom zo všeobecne prijímaného
predpokladu, že člověk, aby mohol niečo ochraňovat či dokonce
zveĺaďovať, musí daný fenomén najprv dobře poznať. A to platí aj v
prípade země, nášho trvalého a nenahraditelného bydliska, nášho domu, v
ktorom bývame. ...“
Věřím, že kniha profesora Dušana Hovorky si své čtenáře najde. Snad ji
bude možno koupit i v prodejně Akademie v Praze.
♦ Setkání s časovými údaji o členění zemského života (spjatého s
vymíráním zvířat i rostlin)
Radan Květ
V sobotu 24. 7. 2010 se na str. 16 českých novin Právo objevil článek
Životu na Zemi zbývá do katastrofy prý nějakých 16 milionů let. Autor pod
značkou mcm se odvolává na poznatky vědců z University of Kansas a
Smithsonian Institutu z Washingtonu zveřejněné v The Solar and Stellar
Astrophysics.
Mohu Vás ujistit, že v roce 1991 jsem vydal v časopise GeoJournal článek
o periodické geologické časové tabulce. V ní jako základní interval ve
vývoji Země jsem označil dobu 220 milionů let (geotektonickou etapu). V
tomtéž časopise v roce 1995 jsem upozornil, že na konci geotektonické
etapy dochází k velkému vymirání organismů na Zemi. Kromě toho jsem
poopravil tvrzení D. M. Raupa z roku 1991, že v intervalu 26 milionů let
dochází rovněž k jistému vymírání. Poukázal jsem, že tento interval trvá
27,5 milionů let, což je osmina trvání geotektonické etapy. Podle tvrzení v
Právu citovaných amerických autorů ten interval proti údajům Raupa
prodloužili na 27 milionu let, tedy se značně přiblížili mnou uvedenému
intervalu 27,5 milionu let.
Považuji za vhodné upozornit na tato fakta, která jen dále dokládají
oprávněnost mého výkladu. Zatím, pokud vím, nebyla má periodická
geologická časová tabulka (včetně fakt o vymírání organismů) geologickou
veřejností akceptována, i když pro ni hovoří i jiné údaje nejen ty nyní v USA
publikované.
Shrnutí poznatků nejen o intervalech ve vývoji Země, ale i poruchových
systémech na Zemi, a také o krajině a životu člověka skýtá má publikace
Země, krajina a člověk (Brno, Mor. zem. muz., 2006).
V předposledním čísle Zpravodaje ČGS (leden 2010) je vzpomínka na
Jardu Václa. Byl jedním z mála, kdo poruchové systémy se mnou společně
zkoumal. V mé výše uvedené publikaci je také citována společná práce
Václ – Květ o zlomovém porušení z chebské pánve, která je potvrzením
oprávněnosti mé práce týkající se geotektoniky.
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♦ Husarský kádrový kousek profesora Jiřího Nováka
Ferry Fediuk
Prohlásit mineraloga a krystalografa prof. RNDr. Jiřího Nováka (* 1902, †
1971),
žáka
věhlasných
kapacit
V.
M.
Goldschmidta
na
univerzitě Göttingen a Ch. Maugina na pařížské Sorbonně, za vědeckou
hvězdu první velikosti patrně nelze. Zato jeho kantorské mistrovství patří
k tomu nejlepšímu, co kdy přírodovědná vysokoškolská pedagogika
nabídla. Jeden ze současné české mineralogické špičky dr. František
Veselovský ho jednoznačně označuje za jedničku mezi svými
vysokoškolskými učiteli a k tomuto názoru by se nepochybně připojila
početná množina dalších absolventů Přírodovědecké fakulty Karlovy
univerzity.
Poněkud nedoceněny však zůstávají Novákovy organizační a manažérské
zásluhy, které uplatnil jako děkan fakulty, prorektor univerzity a zejména
jako dlouholetý vedoucí katedry mineralogie, krystalografie a geochemie,
kterou přivedl k nebývalému rozkvětu. Za zvláštní zmínku v této souvislosti
stojí jeho obdivuhodný personalistický úspěch z r. 1955, kdy dokázal
prosadit jmenování a ustanovení tří mladých docentů najednou. Těmi
docentskými novici se stali Jan Kutina, Lubor Žák a Karel Paděra. Všichni
tři měli k docentuře výborné předpoklady – erudici, publikační činnost a
mladistvý zápal. Chybělo jim však jediné: kádrový profil, který by se
zamlouval nadřízeným nomenklaturním orgánům. Navíc pro tehdejší dobu
bylo příznačné, že na jedné a téže katedře se dařilo prosadit v jednom roce
nanejvýš jednu habilitaci, zatímco realizace dvou bylo něco
nepředstavitelného. A tady přichází prof. Novák s návrhem, aby byli
habilitování hned a najednou tři jeho odborní asistenti! A ještě k tomu
s kádrovými parametry na tehdejší požadavky tak málo schůdnými. Čas a
energie, který jejich vedoucí katedry nikoliv na prosazení, ale doslova na
propasírování jejich docentur vynaložil, by určitě stačila k napsání několika
zásadních vědeckých publikací či obsáhlé monografie. Avšak nemožné se
stalo realitou a pokud se profesor Novák odněkud z nebeských výšin na
tento svůj husarský kádrový kousek dívá, musí být spokojen. Všichni tři
jeho docenti se mu svými odbornými výsledky výrazně odvděčili. I poslední
z této slavné trojice mineralogických mušketýrů, doc. Karel Paděra, již loni
následoval své dva kolegy na věčnost. My, kteří popisované události máme
ještě v paměti, musíme před bezpříkladným kádrovým počinem profesora
Nováka smeknout.
♦ Jak jsem fáral na Horním Benešově
Stanislav Staněk
Malému chlapci z Nízkého Jeseníku učarovala ta téměř útlá zelená knížka
Jana Kutiny: Za nerosty dvěma světadíly (1965). Aniž ještě tušil cokoli o
principu analogie, četl si, okouzlen, o příbramských dolech, které patří
k nejznámějším na světě a v Evropě jsou nejhlubšími…
Cituji: „….Příbramský rudní revír se nachází v oblasti, kde se střídají pásma
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kambrických a algonkických sedimentů. Jsou to I. pásmo břidličné, I.
pásmo drobové, II. pásmo břidličné a II. pásmo drobové. Největší dosud
známé nahromadění rudních žil je v I. pásmu drobovém …“
Přece u nás to je totéž, usoudil tenkrát ještě kluk, který prochodil staré
břidlicové doly na Vítkovsku a doly „prý na stříbro“ u Starých Oldřůvek, a
rozhodl se tedy na kole vydat do Horního Benešova, kde se přece těží, tak
jako v Příbrami!, olovo, zinek a stříbro, ověřit tuto hypotézu. Psal se rok
1968, rok XXIII. mezinárodního geologického kongresu, konaného i
předčasně rozpuštěného v Praze, a u Horního Benešova, tam co se jede
ze Starých Heřminov, se díky důlnímu dolování propadala cesta i
železnice. Na haldu se dalo dostat bez obtíží... - Dodnes mi zůstal v srdci
obraz nálezu prvního jemně zrnitého, stříbřitě šedého, kovově lesklého
galenitu.
Dva roky poté mi bylo poprvé, laskavostí Ing. Bohuslava Kuby, umožněno
fárat na ložisku Horní Benešov. Jak jen bylo jiné oproti Starým Oldřůvkám!
Tady vše žilo! Těžní kola Jámy Obránců míru se točila, vůně flotační
úpravny ve vzduchu, dostal jsem přilbu a lampu a „samospasitěle“, zavřela
se dvířka technické klece, zazněly zvukové signály a my náhle padali do
útrob země. Vítr, rachot, tma s občasným světlem, to jak jsme míjeli
jednotlivá náraziště, kapky vody, opět signální znamení, klec se houpe,
dvířka otvírají a jsme na nárazišti… Pan inženýr Kuba, později Bohuš, mne
provází a vše mi zvolna a trpělivě vysvětluje. A já náhle vidím, jak se ten
světově špičkový fenomén šternbersko-hornobenešovský devon vrásní,
šupiny zvolna oddělují, a tečou nasycené solanky. Nejprve železo LahnDillu, pak olovo, zinek a stříbro. Jak v Meggenu…
„No, a ty tvé Staré Oldřůvky, to jsou takové prapodivné rudy. Mohly
vzniknou z obdobných ložisek, jako je Horní Benešov. Regenerací
z hloubek, víš?“, říká mi Bohuš. – Nevěděl jsem.
V roce 1978 jsem na Horním Benešově fáral s aspirantem Přírodovědecké
fakulty UK Pattnaikem z Indie. Klasickým východním filosofem. Z 9. na 11.
patro, tj. 90 m, jsme po žebřících sestupovali 2 hodiny! Fárali jsme i na
Nové jámě Josef. Samé droby. Moravskoslezský kulm. „Zkoumali“ jsme i
vrty geologa Honzy Urbánka. Potom jsem ještě fáral s Jirkou Jarošem,
vedoucím dolu, který mne seznamoval s těžbou. Hovořil jsem s horníky na
čelbách dobývek, komínech, vrtacích chodbách. Ke konci těžby,
v devadesátých letech již minulého století, mne dolem provázel důlní
geolog Roman Voříšek. Dokumentovali jsme dva poslední vrty pro
případné úložiště. Všem jmenovaným tímto děkuji.
Teprve s odstupem času jsem pochopil postřeh, který spisovatel Robert
Fulghum brilantně napsal v úvodu jedné ze svých knih, zkráceně cituji:
„Vše, co opravdu potřebuji znát o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec být,
jsem se naučil v mateřské školce. Tohle jsem se tam naučil: O všechno se
rozděl. Hraj fér. Vracej věci tam, kde jsi je našel. Neber si nic, co ti nepatří.
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Žij vyrovnaně. Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni někoho
za ruku a drž se s ostatními pohromadě. Nepřestávej žasnout. Zlaté
rybičky, křečci a bílé myšky – všichni umřou. My také. A nikdy nezapomeň
na dětské obrázkové knížky a první slovo, které ses naučil, největší slovo
ze všech, DÍVEJ SE…
Tímto slovesem, v minulém čase, budu končit citací z Pošepného Geneze
rudních ložisek (1893): Díváme-li se na poněkud složitější rudní ložisko,
musíme přiznat, že povrchní, zběžné zkoumání, nepřináší uspokojivé
výsledky. Avšak literatura v tomto oboru nás odkazuje hlavně na takové
materiály. Dokonce ani pojednání, zakládající se na dlouholetých
hlubokých studiích, nevyčerpávají všechny možnosti. Jsou totiž ovlivněna
současným stavem vývoje pomocných metod, současným stupněm
prozkoumanosti a odkrytosti zkoumaných ložisek a osobními názory
autorů.
Těžba neustále poskytuje nové důkazy v nových odkryvech, ale současně
ničí staré: a jestliže ty nebudou vědě zachovány dříve než bude pozdě,
budou navždy ztraceny. Veškerý těžební průmysl je svou povahou
pomíjivý, ale národ, který svěří horníkům těžbu svého nerostného bohatství
za určitých podmínek, má právo požadovat, aby vědomosti získané na úkor
části národních zisků byly k dispozici vědě.
♦ Jak jsem potkal zlato
Stanislav Staněk
Přišlo znovu jaro a na konci svého dlouhého putování našli… v širokém
údolí mělký rozsyp, kde zlato zlatilo dno pánve jako máslo. Dál už
nehledali…
Jack London, Volání divočiny
Zlato je nejstarší kulturní kov. Pro svou pěknou, často jasně žlutou barvu a
výskyt v náplavech řek upoutal již na počátku historie vývoje člověka jeho
pozornost. Od pradávna se ho používá k výrobě nejrůznějších ozdob a
šperků, mincí a posléze jako uchovatele trvalé hodnoty, který z hloubi
země vydobyt (vždyť nejhlubší důl v Jihoafrické republice má hloubku přes
3,6 km) je opět do bezpečí podzemních sejfů skryt…
Zlato je prvek, který má chemickou značku Au, leží v Mendělejevově
periodickém systému v I. vedlejší podskupině s prvky Cu a Ag, s
atomovým číslem 79. Jeho klark je podle Turekiana a Wedepohla
v bazických horninách 6 ppb a v kyselých 4 ppb. Au je ale zároveň
synonymem bolesti. Vzpomeňme jen namátkou Štorchova hrdiny Nika na
Sázavě, zřejmě u Jílového, či zcela reálnou hrstku španělských
conquistadorů vedených proradným Franciscem Pizarrem proti početné
armádě inckého vládce Atahualpy v r. 1532 v Peru.
Zlato krystalizuje v krychlové soustavě. Jeho valouny se v Rusku nazývají
samorodky, v angloamerickém světě nugety, ve Zlatých Horách zlatinky,
příp. zlatěnky. Největší nálezy zlata z Austrálie či Mexika přesahovaly váhu
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100 kg. Uznejme: zakopnout o takového bezvadného Welcome
stranger(a), tedy až 170 kg těžkého Vítaného cizince… Kdo může zaručit,
jaké byly největší nálezy ze Zlatých Hor? Dokumentační kresby dvou
valounů ze sbírky Rudolfa II.? Tedy přibližně 1,75 a 1,30 kg? Nebo vrt ZH70 Dr. Josefa Janečky, který v roce 1954 na Příčné hoře zachytil zlato? Či
Ing. Jan Kotris, poslední zbylý aktivní geolog Rudných dolů Jeseník,
potažmo Diama s.p.? Nebo snad světoznámý Henry, tedy Jindřich
Hořelica, s nugetem na krku?
Zlatem se ve Zlatých Horách profesionálně zabýval Geologický průzkum,
kam jsem v roce 1981 nastoupil. A v prospekci (rusky – rozvědka, ang. –
exploration, něm. Untersuchung) jsou nejdražší tikety. A zároveň nejvyšší
výhry. Ne nadarmo a ne zadarmo byla Dr. Josefu Hettlerovi a kolektivu
udělena Národní cena. Za koncepci ve zlatohorském rudním revíru. Byť
pracovníci Rudných dolů posléze přišli s antikoncepcí! Ale tak to již
v následných etapách geologického průzkumu chodí!
Při nástupu do práce jsem měl to štěstí, že jsem posléze začal pracovat na
Příčné hoře, ložisku Zlaté Hory – západ, v kolektivu samorostů, mj. s
Karlem Panovským, Zdeňkem Zachařem, Danem Köhlerem, Janem
Galgánkem, Karlem Strouhalem… Byť posledně jmenovaný mne chtěl
několikrát „zabít“…
Úkolem vyhledávání je zjistit výskyt nerostné suroviny a jeho vhodnost pro
další zkoumání. Ekonomicky významná ložiska objevená vyhledáváním
jsou dále podrobena průzkumu. Při něm se zjišťuje kvalita suroviny
vzorkováním a její kvantita výpočtem zásob na základě údajů povrchových,
důlních a vrtných prací. Jen si vzpomeň, Karle, kolik to bylo úkolů! Kolik
projektů! A jejich změn! Kolik dokumentací!, beden vrtných jader,
otlukových a čelbových vzorků, kolik měření, popisů, balení a transportu,
kolik analýz… Kolik závěrečných prací, kdy jsme „šturmovali“ kvůli
dodržení termínu.
Při geologické dokumentaci a vzorkování jsem na štole Mír, na CH 3105 P
vyhodil celou mísu zlata, když jsem začal třeštit… zlatou horečkou. Jednu
dobu jsem zlato z této chodby, resp. její poruchy, rozdával na potkání… I
z jiných míst. Z Hackelbergu. Později jsme se speleology z Hádesu
prozkoumali křemennou žilovinu z Marie Pomocné III. Opět zlato.
V křemenu, který se v revíru nevzorkoval! A když jsem konečně začal vidět
zlato i tam, kde pouhým okem vidět nebylo, když jsem začal vnímat
horninové prostředí, parageneze s jejich sukcesemi, a následné alterace,
zcela zbytečný útlum a posléze konec rudního hornictví v Českém masívu,
a potažmo v sudetském zlatonosném oblouku.
Nesouhlasil jsem, při vší úctě, Jožko Hettlere, s Tvým názorem vysloveným
po 17. 12. 1993, kdy byl vytěžen poslední vozík rudy těžní jamou ve
Zlatých Horách, že: „necháme to zlato budoucím.“ Protože vím, jak je
ošidné a snadné likvidovat, než tvořit. Protože vím, že ti budoucí budou
19

z nás...
Později jsem chtěl na vlastní pěst narazit na zlato v moravskoberounských
slepencích. Při pracích na úbočí Edelštejnu, na zlatohorské sjezdovce. I
jinde. Nenarazil. Spíše: tvrdě narazil...
A ještě poznámka: Při „ukončení z práce“ jsem měl to štěstí, že i já se
posléze stal majitelem Národní ceny. Ne držitelem. „Vylovil“ jsem ji
z kontejneru. To když se likvidovalo…
♦ Něco o košickém HUKU
Milada Horáková
V padesátých letech minulého století bylo zásadou, aby země patřící pod
sovětský blok, byly pokud možno soběstačné ve všem. Vyhledávaly se
nové zdroje surovin, aby se nemusely dovážet za devízy ze Západu.
Vznikly nové podniky se zaměřením pro různé druhy surovin. Jedním
z nich byl i Uholný prieskum v Turčianských Teplicích. Ten měl za úkol
výzkum Turčianské, Handlovské a Novácké pánve.Odborných geologů
bylo po válce málo, takže terénní průzkum často prováděli narychlo
vyškolení technici. A tak se stalo, že bylo na východním Slovensku
objeveno velké uhelné ložisko. Státní úřady to velmi uvítaly hlavně k vůli
možnosti zaměstnání velkého počtu obyvatel východního Slovenska a
v Košicích se začal budovat velký závod, HUKO – Hutný kombinát.
Počítalo se s tím, že uhlí se bude těžit nedaleko a železná ruda se bude
dovážet z Ukrajiny, z Krivého Rogu. Když se proinvestovaly asi 2 miliony
korun československých, (tehdy to byla velká suma), ukázalo se, že nové
uhelné ložisko není tvořeno uhlím, ale grafitickými břidlicemi. A státní úřady
začaly pátrat, kdo tuto chybu zavinil a zda to nebyla sabotáž. Byly právě
Vánoce v roce 1959, kdy u vedoucího Uholného prieskumu v Turčianských
Teplicích zazvonila státní bezpečnost a odvezla do vězení jeho vedoucího
RNDr. Hanu. S ním se ve vězení ocitnul i RNDr. Sadloň z Prievidze a ještě
jeden další geolog, jehož jméno si už nepamatuji.
Hutný kombinát v Košicích – strategický podnik v předpolí Sovětského
svazu celé roky potom produkoval nekvalitní plech z nekvalitní železné
rudy. Uhlí se do hutí vozilo z Ostravy.
RNDr. Hano se z vězení vrátil po třech letech.
♦ 250. uhelně geologický seminář
Jiří Pešek
15. prosince 2010 se konal 250. uhelně geologický seminář pořádaný
„uhlaři“ Ústavu geologie a paleontologie na Přírodovědecké fakultě v Praze
26. ledna 2011 uplynulo již 43 let od prvního organizovaného setkání
uhelných geologů na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Bylo to první
z řady seminárních setkání s uhelně geologickou problematikou. Tehdy se
na výzvu doc. Václava Havleny a RNDr. Jiřího Peška sešlo na katedře
ložiskové geologie asi 15 odborníků, kteří na tomto a ještě na dalších dvou
seminářích diskutovali problematiku spojenou s vymezením základních a
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dílčích litostratigrafických jednotek středočeských a západočeských pánví.
Ani jeden z nás však zpočátku netušil, že se záhy z tohoto fóra vyvinou
jednou měsíčně a zpravidla 6x ročně konané semináře, na kterých budou
vystupovat jak vědečtí a pedagogičtí pracovníci, tak i odborníci z praxe,
z nichž někteří by se jinak neodhodlali veřejně sdělit své, mnohdy velmi
závažné poznatky. Na těchto do značné míry neformálních seminářích se
jejich účastníci seznamovali nejen s výsledky výzkumu a průzkumu našich
černouhelných a hnědouhelných pánví, ale také s prací našich odborníků
v zahraničí, s novými publikacemi vydanými u nás i v zahraničí a s řadou
dalších vesměs aktuálních témat.
V roce 1986, kdy zemřel doc. V. Havlena, jejich vedení převzal RNDr. J.
Pešek. Od roku 1994, po reorganizaci geologických kateder, se tyto
semináře konají na Ústavu geologie a paleontologie. Od roku 1990 se na
přípravě a konání těchto a dalších seminářů začal podílet také doc.
Stanislav Opluštil.
V letech 1972–1989 se v rámci těchto setkání uskutečnilo 11 geologických
exkurzí do většiny černouhelných a hnědouhelných pánví na území
bývalého Československa. V letech 1971–2008 se také konalo celkem 13
národních a mezinárodních konferencí. Nepochybně nejvýznamnější z nich
proběhla v roce 1995, kdy nám bylo svěřeno uspořádání 2. Evropské
uhelné konference.
Uhelně geologické semináře se zpravidla konají vždy ve středu dopoledne
od října do března. Jsou přístupné širší veřejnosti. Pravidelně je navštěvuje
asi 20–30 zájemců. V právě uplynulém roce jsme se zde setkávali také s
cca 40 studenty, což nás povzbuzuje k pořádání dalších setkání a
k hledání zajímavých a především aktuálních témat.
♦ Měřítko kvality vysokoškolského vzdělání
Ivan Turnovec
Mezi nejlepší vysoké školy světa patří hlavně americké university, ale i
řada těch evropských. Pro ČR ale není lichotivé, že mezi pětset „top“
universit se, z 26 veřejných a 45 soukromých vysokých škol, dostala jako
jediná Karlova universita, dělí se o 201. až 300. místo v pořadí.
Hodnocením nejlepších vysokých škol se věnuje již řadu let specializované
centrum Šanghajské univerzity. Kvalita jednotlivých universit se prý
poměřuje množstvím držitelů Nobelových cen i dalších významných
ocenění mezi jejich učiteli a absolventy nebo počty publikací v prestižních
vědeckých časopisech. Americký akademický list Chronicle of Higher
Education soudí, že ARWU je považován za nejvlivnější mezinárodní
žebříček kvality univerzit.
Letošnímu hodnocení Academic Ranking of World Universities
(Akademický žebříček světových univerzit) tradičně vévodí americké školy.
Amerických universit je v první desítce hned osm. Zbývající dvě jsou
britské, Cambridgeská universita obsadila páté místo, a Oxfordská
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univerzita desáté. Pomyslnou zlatou medaili má, podle žebříčku
Harvardská (Harvardova) univerzita, jež si udržuje prvenství už osm let. Za
ní figurují Kalifornská univerzita z Berkeley a Stanfordova univerzita. Z
Evropy se do první stovky prosadilo 32 škol, z toho 27 z EU. Kromě
zmiňovaných slavných britských univerzit jde o dvojici škol ze švýcarského
Curychu, dalších osm britských univerzit či tři francouzské instituce. Na 74.
místě se pak nachází nejlepší ruská škola – Moskevská státní univerzita.
Dobře si v pořadí vedlo Japonsko s pěti universitami, nebo Kanada, mající
v první stovce čtyři university.
Naše republika potřebuje reformu vysokého školství. Je neúnosný stav kdy
je příliš mnoho vysokých škol a současně nedostatek kvalitních
vyskoškolských peagogů. Úroveň vzdělanosti nestoupá, ale naopak v
České republice klesá.
♦ Od Národního divadla po Rudolfinum
Barbora Dudíková Schulmannová, Václav Rybařík
foto Mirek Toužimský
Ve středu 6. října 2010 jsme se opět
vydali „za kameny“ pražských památek,
už tradičně s Václavem Rybaříkem.
Tentokrát byla vycházka obzvláště
zajímavá, protože zahrnovala i návštěvu
interiérů budovy Národního divadla. Ale
nepředbíhejme.
Asi třicet účastníků se sešlo před Novou
scénou Národního divadla, která vyrostla
v letech 1977–83 pod vedením architekta
K. Pragra. Současně s její stavbou
probíhala i rekonstrukce historické
budovy a obě stavby byly slavnostně
otevřeny v listopadu 1983 ke stému
výročí znovuotevření historické budovy
po předchozím požáru. Z kamenického
hlediska najdeme na budově Nové scény
i kolem ní různě upravenou libereckou žulu a uvnitř zelený kubánský
„mramor“ (ve skutečnosti hadec) Verde Serrano. Tím je obložena i horní
část budovy, ale jelikož je zakryta (pro odhlučnění) skleněnými tvarovkami,
není zelený hadec vidět.
Historická budova Národního divadla, jejíž základy byly položeny během
roku 1868, byla prvním divadlem v Evropě, které bylo postaveno
z všelidových sbírek. Zásluhou architekta J. Zítka je plášť budovy převážně
z kamene (pískovce z Kamenných Žehrovic, z Hořicka, z Děčínska a z
malé části i Saska), sloupy arkádové chodby jsou žulové. Za zmínku stojí,
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že při výběru kamene pro stavbu divadla nechal architekt Zítek provést
jedny z prvních zkoušek mechanických vlastností horniny u nás. Při
rekonstrukci v minulém století byl použit hořický a božanovský pískovec a
střecha pokryta těchanovickou a železnobrodskou břidlicí, přičemž pro
vyšší váhu tašek z těchanovické břidlice musel být krov zpevněn vlnitým
plechem.
V hlavním foyer se setkáme většinou s mramory českými (Slivenec,Velké
Kunětice – Zítek totiž jezdil za
nemocným bratrem do Jeseníků,
kde se seznámil s majitelem
tamního lomu) i zahraničními
(italská bílá Carrara a belgický
šedý St. Anne, černý Noir Belge a
červený Belge Royal).
Centrální divácká šatna byla
původně prostorem pro elektrárnu,
později místo sloužilo jako baletní
sál a od rekonstrukce v 70. a 80.
letech minulého století jako šatna.
Obklady jejich stěn jsou z červeného sliveneckého mramoru, dlažba
z ruské bílé Koelgy. Klenutá místnost pod ní se základními kameny
Národního divadla je vydlážděna hořickým a úpickým pískovcem. Každý
z kamenů má své číslo, uprostřed s číslem 3 je vlastní základní kámen,
v němž je uložena rekonstruovaná zakládací listina a také listina o
posledních úpravách budovy. Původně jím měl být kámen z Řípu, ale
jelikož se do něj nepodařilo vytesat potřebnou
dutinu, byl na poslední chvíli nahrazen
kvádrem ze žuly z lomu Kamenka u Louňovic
na Říčansku. Kámen z Řípu pak byl – spolu
s kamenem z Radhoště – využit jako
symbolický česko-moravský základ tohoto
vlastního základního kamene.
Po návštěvě Národního divadla jsme se
vydali na Smetanovo nábřeží k pomníku
císaře Františka I. Cestou jsme se zastavili u
rotundy Nalezení sv. Kříže, postavené
z opukových kvádříků už kolem roku 1100 a
dnes sloužící jako kostel pražské farnosti
starokatolíků. Pomník císaře Františka I. z let
1845–1848 patří se svojí výškou 23,7 m
k největším kamenným pomníkům v Praze. Navrhl ho architekt J. Kranner,
z nehvizdského pískovce vytesal kameník K. Svoboda a bohatou
sochařskou výzdobou z téhož pískovce opatřil sochař J. Max, od něhož je i
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bronzová socha Františka I. v baldachýnu uprostřed.
Na Křižovnickém náměstí poutá pozornost především Staroměstská
mostecká věž, jak svojí architekturou, tak i bohatou sochařskou výzdobou.
Kopie soch českých králů a patronů od akademického malíře T. Rafla na ní
jsou z hořického pískovce. Vedle honosného kostela sv. Františka pak stojí
za zmínku i viniční sloup z žehrovického pískovce od J. J. Bendla
(vysvěcen 1676), který původně stával na plácku před mosteckou věží.
Zajímavostí je i diabasová dlažba při jeho úpatí, přenesená z někdejší
příjezdové cesty na Juditin most.
Další kroky vedly areálem Klementina kolem sochy Pražského studenta (J.
Max 1847) z nehvizdského pískovce a pomníčku J. Steeplinga, zakladatele
a ředitele klementinské hvězdárny (I. F. Platzer – A. F. Aigner 1778–80) na
Mariánské náměstí. Jemu vévodí budovy Nové radnice (O. Polívka 1908–
11) s nárožními monumentálními sochami Rabi Löwa a Železného muže
od L. Šalouna z královédvorského pískovce a Městské knihovny (F. Roith
1926–30) s obklady a pilíři a také šesti sochami od L. Kofránka, vše ze
spišského travertinu.
Naše další cesta vedla kolem hotelu Four Seasons s různě upraveným
obkladem z božanovského pískovce k Mánesovu mostu a na náměstí Jana
Palacha. Jeho dominantou je bezesporu budova Rudolfina architektů J.
Zítka a J. Schulze z let 1876–85. Na jejím průčelí se uplatnil hořický
pískovec, hlavní schodiště bylo postaveno z bavorské smrčinské žuly.
Pohledem na obklady a architektonické a sochařské prvky ze slovenských
travertinů na průčelí Filozofické fakulty UK skončila další a doufejme, že ne
poslední, výprava za pražskými kamennými památkami.
♦ Loňská výroba a dovoz šperků v ČR
Ivan Turnovec
Hospodářská krize, kvůli které domácnosti omezily výdaje, loni v Česku
opět výrazně snížila prodej zlatých a stříbrných šperků, s tím souvisí i
objem výroby a dovozu šperků z drahých kovů.
Puncovní úřad ČR opatřil v loňském roce ochrannou puncovní značkou až
o čtvrtinu méně šperků z drahých kovů než v roce 2009, kdy tuzemský trh
se šperky také vykázal pokles. Jde o informaci kterou sdělil předseda
Puncovního úřadu Martin Novotný. Snížení zájmu o drahé kovy loni brzdily
i vysoké ceny, ty postupně rostly kvůli obavám z dluhové krize v eurozóně.
Hmotnost puncovaných zlatých šperků (vyrobených i oficiálně dovezených)
se loni meziročně snížila o 25 procent na 2261 kilogramů z 3015 kilogramů
v roce 2009. Počet zlatých šperků opatřených puncem loni klesl na 983
000 kusů z 1,248 milionu kusů o rok dřív.
Pokles vykázaly rovněž stříbrné šperky, kterých bylo loni opuncováno 9
565 kilogramů, což je ve srovnání s rokem 2009 o 18 procent méně. Počet
puncovaných stříbrných šperků se snížil na 1,326 milionu kusů z 1,631
milionu v roce 2009. Při tom výroba tuzemských stříbrných šperků mírně
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vzrostla, o osm procent. Dovoz výrazně poklesl. Statistiky ale nezahrnují
prodej investičního zlata, který se loni výrazně zvýšil.
U šperků ze zlata a stříbra se ještě projevuje hospodářský pokles v Evropě,
a tím oslabená poptávka na tuzemském trhu. Už v roce 2009 se puncovalo
o zhruba čtvrtinu méně zlatých a stříbrných šperků určených pro tuzemský
trh než o rok dříve. Při tom je nutno uvést, že rok 2008 patřil navzdory
nastupující hospodářské krizi k nejúspěšnějším za posledních deset let.
Puncováno bylo v roce 2008 20,7 tuny šperků z drahých kovů.
Letos by se díky předpokládanému hospodářskému růstu mohla na
tuzemském trhu se šperky poptávka zlepšit. Předseda puncovního úřadu
doufá, že i do Čech dorazí oživení z Velké Británie, tam byl loni pokles
oproti roku 2009 ve zlatě jen malý a u stříbra byl zaznamenán dokonce
mírný nárůst.
♦ Zlato je stále investiční jistotou
IvanTurnovec
Nově do zlata neinvestují už jen velcí investoři, ale i ti drobní. Jen za
posledního půl roku 2010, vyšroubovala silná poptávka cenu zlata o 30
procent (během druhého čtvrtletí vyšplhala jedna unce až na 1 261 dolarů)
a podle odborníků je téměř jisté, že se díky stále ještě pokračující
celosvětové hospodářské recesi, bude dál zdražovat.
Zájem o zlato přitom roste po celém světě. Třeba jen v Evropě se ve
druhém čtvrtletí poptávka zvýšila o 115 procent na skoro 85 tun.
Nejoblíbenější mezi investory jsou zlaté pruty a mince. V roce 2008 se jich
na kontinentu prodalo 243 tun, loni už to bylo 293 tun.
Kupují se ale i zlaté šperky. Kromě celozlatých (hlavně forma řetízků a
náramků) a briliantového zboží, které kupují méně vzdělaní investoři, je
zájem i o luxusní šperky s barevnými přírodními kameny a šperky autorské,
ten mají vzdělanější investoři s citem pro umění (investiční komoditou jsou
pro ně také obrazy a starožitnosti).

♦ Z dopisů čtenářů
Zdeněk Táborský
Různé reakce na přednášku prof. Dr. Stefana Rahmstorfa z univerzity v
Postupimi na téma "Krize klimatu". Prof. Rahmstorf je předním německým
oceánografem a klimatologem.
– Jsem přírodovědec a ne filosof. Pohádky o globálním oteplování
nevykládám ani vnučce.
– Dobrý den, ale když on tomu pan profesor Rahmstorf vůbec nerozumí.
Neměl by s ním vystoupit i náš přední, ale opravdu přední klimatolog
pan profesor Klaus... uvést ty nesmysly na pravou míru :-)?
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►►► Krátká odborná sdělení
♦ Amazonit v granitu Novohradských hor
Richard Kottnauer, Ferry Fediuk, Ladislav Jurák, Pavel Ocman
Při vzorkování hornin u Nakolic(3,5 km v. od Nových Hradů) jsme zjistili, že
v místním středně až hrubě zrnitém dvojslídném alkalicko-živcovém,
vysoce frakcionovaném a fosforem bohatém granitu (Heřmánek, Matějka,
Klečka, Čekal – Acta Univ. Carol. Geol. 1998, 42) se kromě drtivě
převládajících bělavých či slabě narůžovělých živců podružně objevují
živce zelené barvy. Vyskytují se v neostře omezených čočkovitých
útvarech a šlírách o mocnosti do 15 cm a o délce do 0,5 m. Tento zelený
živec má povahu mikroklinu středního až vysokého stupně triklinity a jeho
nepravidelně izometrická, většinou xenomorfně omezená zrna dosahují
maximálně velikosti 5 mm. Makroskopicky zelená barva zrn není sice
intenzivní, rozhodně ji však nelze přehlédnout. Kvalifikuje tento draselný
živec jako odrůdu známou pod názvem amazonit.
Charakteristická zelená barva amazonitu různé intenzity od bledé po sytou
a různého odstínu od jablkové či listové zeleně po smaragdovou a
namodralou. Je obvykle přičítána zvýšeným obsahům olova. V jediné
zevrubnější amazonitové studii českých autorů (Čech, Mísař, Povondra –
Tschermak´s Min. Petr. Mitt. 1971, 15) je ve vzorku z australského Broken
Hill uváděn obsah PbO 1,19 %. Nicméně příčiny barevného efektu jsou
patrně komplexnější (zejména pokud jde o roli Rb a Cs) a stále ještě
zůstávají ne plně objasněné.
Celosvětově se tato odrůda vyskytuje sice nehojně, nikoliv však jako
vyslovená rarita. V ČR jsou však její výskyty zcela ojedinělé. Bernard a kol.
v monografii o minerálech Československa (1981) uvádějí celkem pět
lokalit (Ptáčkovna u Písku, Třebíč – Terůvky, Kožichovice u Třebíče, vrch
Žďár u Rudy nad Moravou a Hraničná v Rychlebských horách). Ve všech
těchto případech jde výhradně o pegmatity. Lokalita u Nakolic je u nás
první, kde jde o amazonit nepegmatitové (granitové) povahy, což je důvod,
pro nějž o něm podáváme tuto nálezovou zprávu. Granit na místě výskytu
amazonitových šlír vystupuje v podobě četných rozměrných balvanů a
bloků u cesty v lesním prostoru necelý 1 km j. od obce Nakolice směrem
ke státní hranici s Rakouskem a zeměpisné souřadnice této lokality jsou
47o 48´ 03´´ N, 14o 49´ 34´´E, cca 570 m. n. m.
V daném místě nelze tento nález označit jako sběratelský přitažlivý. Mohl
by však představovat příslib, že v nakolickém alkalicko-živcovém
granitovém pni jsou předpoklady objevit cíleným mineralogickým pátráním
amazonitové výskyty zajímavé kvality.
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♦ Jsou durbachity a redwitzity bratranci?
Ferry Fediuk
Vyjděme z definic, které pro oba horninové typy uvádí mezinárodně
kodifikovaná literatura (LeMaitre R. W., ed.: Igneous rocks, a classification
and glossary of terms, 2nd edition, Cambridge Univ. press 2002):
DURBACHITE. A fine- to medium grained melanocratic variety of syenite
consisting of large flakes of biotite with hornblende and megacrysts of
orthoclase in a groundmass of oligoklase and a little quartz (Sauer 1892,
Durbach near Offenburg, Black Forest, Germany)
REDWITZITE. A local group name for lamprophyric rocks of variable
composition characterized by the presence of large biotite phenocrysts
(Wilmann 1919, Redwitz, Fichtelgebirge, Germany).
Příliš nám tyto výše uvedené charakteristiky svou povšechností
nepomohou, zvláště když v běžném dnešním používání se proti původním
vymezením poněkud „roztekly“. Proto je obvykle dávána přednost šířeji
pojatým označením „horniny durbachitové či redwitzitové suity (řady, typu,
skupiny)“ apod.
Nicméně však i tak je z citovaných definic zřejmé, že obě horninové suity
mají určité společné vlastnosti. Patří k nim jmenovitě melanokratní
lamproidní povaha daná především vysokými podíly biotitu a s tím
spojenými nadnormálními obsahy především kalia v nezvyklé kombinaci
s vysokými podíly Fe a zejména Mg. Ke společným vlastnostem lze též
přičíst geologickou vazbu na evropské variscidy a diskutabilní problémy
jejich původu a geneze.
Na druhé straně tu jsou však i nepřehlédnutelné rozdíly. Těžiště složení
durbachitů je proti většinové části redwitzitů (v obou případech se značným
rozptylem) posunuto v klasifikačním diagramu QAP zřetelně blíž k vrcholu
A do pole kvarcsyenitů, zatímco průměr redwitzitů má zvýrazněnou spíše
dioritovou povahu. V živcích se to projevuje převahou K-živce nad
plagioklasem v prvním případě a obrácenou situací v případě druhém,
v poněkud násilné analogii s žilnými lamprofyry minetovou afinitou pro
durbachity, kersantitovou pro redwitzity. Značné odlišnosti lze vysledovat i
v geochemii stopových prvků včetně vzácných zemin a v přirozené
radioaktivitě, pro durbachitová tělesa podstatně výraznější. Nápadná
porfyrická struktura je příznačná, na rozdíl od převládající stejnoměrně
zrnité struktury redwitzitů, pro značnou část durbachitů. Naproti tomu
šlírovitá stavba, charakteristická pro mnohé z redwitzitových výskytů, je
v durbachitových tělesech prakticky neznámá. Významné jsou diference
v regionálním rozšíření: zatímco horniny durbachitové série se vyskytují
v moldanubiku a přilehlých částech bohemika a zcela chybějí v
saxothuringiku, redwitzity se naopak koncentrují v saxothuringiku a jen
některé jejich drobné a navíc sporné výskyty zasahují podle Vejnara i do
periferních, k saxothuringiku přilehlých části moldanubika. Durbachitové
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horniny se objevují kromě Českého masivu i v dalších sektorech
evropských variscid, jmenovitě ve Schwarzwaldu a Vogézách, kdežto
horniny redwitzitové suity jsou odjinud než z Českého masivu neznámé. A
je tu i rozdíl v pohledu na genezi obou těchto horninových suit: jestliže jen
výrazně menší část petrogenetických teoretiků se v případě durbachitových
hornin kloní k názoru, že to vlastně žádné ortomagmatity nejsou,
redwitzitové horniny mají zastánců transformistické povahy vzniku mnohem
víc.
Je zjevné, že porovnání obou zmíněných horninových typů by zasloužilo
mnohem podrobnější rozbor, než jaký umožňuje tato povýtce jen
informativní (přesto snad ale inspirativní) glosa ve Zpravodaji. Zřejmě však
platí, že personifikace, aplikovaná na horniny, jak je použita v titulku tohoto
příspěvku, může být spíše zavádějící než aby meritu věci prospívala.
Pouhá společná, vysokým obsahem biotitem podmíněná tmavá barva
plutonitu a makroskopicky poněkud podobný vzhled jako důkazy
konsanguinity rozhodně nestačí.
♦ O těžkých minerálech z eluvií
Milada Horáková
I když se dnes u nás šlichovou prospekcí a studiem těžkých minerálů
zabývá mnohem méně odborníků než tomu bylo v druhé polovině minulého
století, považuji za nutné poukázat na některé skutečnosti, které jsem ve
vzorcích šlichů při své praxi odpozorovala. Za léta strávená v jihlavské
Geoindustrii mi prošlo pod mikroskopem víc jak 20 000 šlichových vzorků
z různých částí světa, ale ty z eluvií byly hlavně z našeho území. Při
tehdejším tempu vyhodnocování a kontrolování šlichů nebyl čas věnovat se
zajímavým informacím, které vzorky z eluvií byly schopny poskytnout.
Šlichové vzorky z aluvií sloužily a slouží k vyhledávání ložisek. Jejich
minerály jsem nazvala bezprizorní. Pouze podle množství zastoupení
různých horninotvorných minerálů a jejich asociací bylo možno usuzovat na
transport z určitých konkrétních hornin.
Mnohem více informací však mohou poskytnout vzorky šlichů z eluvií,
získané přímo ze zvětralých mateřských hornin, odebírané půl metrů pod
ornicí. Těžké minerály z těchto hornin obsahují kromě tmavých
alumosilikátů především akcessorické minerály, těžko ve výbrusech
zachytitelné. A tak často tvar, krystalové omezení, resorbce na hranách,
zbarvení, srůsty, pseudomorfózy po jiných minerálech, přítomná minerální
asociace, mohou napomoci řešit i genezi mateřské horniny. Známé teploty
vzniku jednotlivých minerálů mohou doložit jakými metamorfózami daná
hornina prošla, zda jsou všechny minerály původní, nebo vznikaly při
metasomatických či jiných metamorfních pochodech.
Také přítomné minerální asociace by mohly dát odpověď na dávné
snosové oblasti starých metamorfovaných sedimentů.
Zatímco studium výbrusů hornin popisuje především vzájemné vztahy
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přítomných horninotvorných alumosilikátů a strukturu horniny, nemůže
rozlišovat opakni minerály a nemůže často zastihnout minerály
akcessorické. Studium těžkých minerálů z eluvií má často jednoduchým
způsobem zjistitelné informace a není příliš náročné na přípravu preparátů.
Jako příklad uvádím řešení stáří a geneze křižanovického sulfidického
ložiska. Rokovalo se o jeho původu, zda je starší, metamorfované, nebo
mladší, metasomatické. Už v první fázi průzkumu se ve vzorcích nad
ložiskem v hojném množství objevovaly srůsty barytu s gahnitem – Znspinelem, který vzniká při metamorfóze za vysokých teplot. Byl to důkaz,
že ložisko je metamorfované. Ale slovutní ložiskáři toto potvrdili až po
několika letech, kdy se jednomu z nich podařilo najít srůst gahnitu
s barytem ve výbruse z hlubinného vrtu.
Dalším zajímavým fenoménem jsou pseudomorfózy různých minerálů. Už
ruský autor Pospelov ve své publikaci o pseudomorfózách říká, že vlastně
všechno může vznikat ze všeho, třeba ne přímou cestou, ale přes jiné
pseudomorfující minerály. Velmi časté jsou pseudomorfózy ilmenitu po
staurolitu, nebo Fe oxidů po sulfidech. (Pseudomorfózy různých minerálů
jsem odevzdala k případnému dalšímu studiu do brněnského muzea).
Domnívám se, že studium těžkých minerálů eluvií by mohlo dát odpověď
na mnohou otázku nejen při řešení geneze hornin.
♦ Surovinový potenciál ušlechtilých kovů ve skarnech Českého
masivu
Ferry Fediuk
Poslední desetiletí přinesla poznatek, že horniny silikátů Ca–Fe–Mg–Mn
shrnované pod termínem skarn mohou být nejen nositeli rud železa,
případně i mědi, molybdenu, wolframu nebo zinku, že je možno jich využít
jako granátových abrazív, nebo že se mohou uplatnit i ke šperkařským
účelům, ale že v sobě mohou též skrývat ekonomicky zajímavé
koncentrace ušlechtilých kovů, jmenovitě Au, Ag, Pt, Pd, Nb, Ta, Te aj.
Skarnová tělesa mají v zemské kůře svým proti okolí křiklavě kontrastním
složením povahu geochemických anomálií či exotických „rozinek“, které se
přímo se nabízejí jako kumulant vzácných prvků. Ložiskovým hitem
prakticky na všech kontinentech, v Kongu, Peru, čínském Vnitřním
Mongolsku, Nevadě, Hondurasu a četných dalších místech, se jmenovitě
staly zlatonosné skarny (Theodore T. G. et al. 1991: Gold-bearing skarns. –
U.S. Geol. Survey Bull. 1930).
Česká republika se vyznačuje velkým počtem skarnových výskytů
(Malešov, Měděnec, Mladá Vožice, Pernštejn, Věchňov, Vlastějovice,
Županovice a desítky dalších – viz Němec D. in Bernard J. H. et al. 1981:
Mineralogie Československa, Academia Praha) a jejich poznání byla
věnována mimořádně rozsáhlá řada studií mnoha autorů. Chrt, Strand
(1964) dokonce upozorňovali, že např. krušnohorské skarny by mohly být
ložiskově perspektivní svými obsahy cínu. Avšak o eventuální zlatonosnosti
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skarnů ČR i obsahu dalších ušlechtilých kovů v nich zůstávají naše
dosavadní znalosti zatím bohužel nedostatečné, přestože např. ze skarnu
lokality Svratouch je ryzí zlato známo. Za příslibnou vlašťovku v poznání
vzácných skarnových složek lze pokládat studii Houzara et al. (2008, Jour.
Geosci. 53) o tantalu a niobu ve skarnu od Písku. Vezmeme-li v úvahu
prudce rostoucí světové ceny zlata i dalších drahých kovů, a že i u nás
postupně odeznívá jednostranný ekodiverzní postoj k domácím zdrojům
těchto komodit, mohla by tato poznámka být impulzem pro nový přístup
k ložiskovému průzkumu těchto pozoruhodných hornin. Neměly by zůstávat
ležet ladem nebo by se jimi nemělo trestuhodně neekonomicky mrhat jako
pouhým drceným kamenivem. Třeba se najde někdo kdo má zájem,
schopnost a možnosti to změnit či aspoň zjistit, jak jsme reálně na tom
v daném ohledu. Není ostatně nikdy neutuchající odhalování nových
poznatků o neživé přírodě niterným posláním geologa?

►►► Próza, poezie a humor
♦ Příspěvek k poznání Hlídačů české země – 2. pokračování
Jan Peršín
1. Popisná část
Custodes vulgáres
Custodes rapidi
Custodes vokovici, Fleček 1951, objeven r. 1946 v šáreckých břidlicích
vokovické cihelny. Hlídač vokovický byl zařazen do skupiny hlídačů
zuřivých. Vědecké expedice napadal až čtyřikrát za odpoledne. S
postupem času a zavážením cihelny vědeckých expedic ubývalo. Jeho
demonstraci později nejčastěji vyvolávala tlupa nezbedných pacholat, která
si krátila čas metáním úlomků drabovských křemenců ze srázu nad
cihelnou na pytle s lahvemi, zvanými „olejáky“. Tyto hlídač vokovický
vybíral z popele, aby je později směnil za rum. Zvuk tříštěného skla vcelku
spolehlivě vyvolával hlídače z boudy postavené pod svahem. Ohlašoval se
tradičně vzteklým řevem a máváním holí. Pokusy dostihnout nezbedníky
však končily neúspěchem. Dílem pro strmost svahu, dílem pro
nedostatečnou kondici hlídače. Spadnout ze svahu dolů k nohám hlídače
však bylo smrtelně nebezpečné. Při určité míře opatrnosti bylo možno
demonstraci hlídače bez nebezpečí a po libosti opakovat (zpravidla až
čtyřikrát za odpoledne). Pokud se demonstrace nedařila prvním způsobem,
bylo nutno přikročit k metání křemenců na hlídačovu boudu, kde vyspával
po požití rumu.
Není divu, že hlídačova zuřivost se stávala stále více nebezpečnou.
Výkopy v těsné blízkosti boudy byly prakticky nemožné. Těchto se mohla
dopustit toliko osoba starší, s hlídačem dobře seznalá. K takovýmto
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osobám patřil p. Nejepsa, bývalý strojník v cihelně, který za úplatu kopal
v lomové stěně sběratelům „raky“. Poslední demonstrace hlídače
vokovického byla v cihelně zaznamenána okolo r. 1958.
Custodes flečkiani
Brandisia (Hrusovia) pantáta n. sp.
Hlídač brandýský (dědek hrušovský) se vyskytoval v devadesátých letech
v šáreckých břidlicích na lokalitě šáreckých konkrecí Brandýs – Hrušov.
Jeho demonstraci spolehlivě vyvolával prostý vstup na pole, nejlépe
zaseté. Jednalo se o hlídače obstarožního, opatřeného holí, o kterou se
však pouze opíral. Objevoval se vždy již po několika minutách sbírání a na
větší vzdálenost se nijak neprojevoval. V těsném kontaktu s paleontologem
pokládal záludnou otázku „Co tu děláte?“. Odpověď „Chodím po poli“ ho
zjevně neuspokojovala. Před finálním vykázáním sběratele z pole vždy
prorocky pravil, maje varovně vztyčený prst. „Na tomto poli smí sbírat
pouze pan dr. Kříž“. Zda bylo u Brandýsa zavedeno právo „prvního sběru“
(srovnej s feudálním právem první noci) není známo. Vědecké renomé
výše jmenované kapacity však bylo v očích dědka naprosto
nezpochybnitelné.
Celkově je možno zařadit tohoto hlídače do typů archaických. Jeho výskyt
na nalezišti byl zcela jistě podpořen vlastnickým právem k uvedené lokalitě.
V následných letech demonstrace ustaly, patně z důvodů zastavění větší
části lokality.
Custodes boni
Custodes holesovici n. sp.
Jedná se o recentní taxon vyskytující se v dobrotivských břidlicích
ve stavební jámě pod pražskou Vychovatelnou. Ačkoli tento hlídač
vykazuje mnohé archaické znaky (ošuntělý zevnějšek, vulgární výraz ve
tváři), vykazuje i moderní znaky. Fajfka byla nahrazena cigaretou, místo
hole používá mobil a v hlídací boudě má televizi. K jeho demonstraci
postačoval vstup na staveniště opatřené cedulí Vstup Zakázán. Překvapivě
se tento hlídač ukázal být hlídačem dobrým, neboť umožnil prohlídku
staveniště. Při opakované exkurzi dokonce opatřil výzkumníka modrou
helmicí a oranžovou vestičkou. Nejvíce ho ovšem zajímala možnost
zpeněžitelnosti nálezů. Po věcném neúspěchu expedice se tvářil
zasmušile.
Custodes silváni
Skupina těchto hájních zjevů (hajní) doznala v uplynulých letech obecně
zásadních proměn. Původní typy sensu Fleček jsou již v terénu spíše
vzácností. Jsou však nahrazováni rychle se diverzifikující skupinou tzv.
ochránců přírody. Tito jsou houfně rozšířeni po českých luzích a hájích
v důsledku neustálého nárůstu vyhlašovaných chráněných lokalit,
krajinných oblastí, ba i národních parků. Obecně je obtížné tyto elementy
v terénu od běžné populace odlišit, používají často mimikry. Zelená
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kamizola, nebo zelená ústroj, již není pravidlem. Zelený mozek však
pravidlem bývá. Tito hlídačové bývají spíše mladšího až středního věku,
vzezření neurčitého, tváře zpravidla neholené. K výkonu svého poslání
mívají úřední povolení. K demonstraci těchto zjevů postačuje kempování
mimo vyhrazené prostory, rozdělávání ohně, jakékoli výkopy, ba někdy i
prostá lidská existence v přírodě. Podle vlastního založení a zkušeností
nabytých v kontaktu s většinovou populací, vykazují tito rozličnou letoru.
Setkáváme se tak s typy komisními, nadutými, vstřícně osvětovými, ba i
potrhlými až enviromentálně fanatickými. Posledně jmenovaní mívají ve
tváři exaltický výraz, pozorovatelný pouze v padesátých letech u
vynikajících úderníků při předávání závazků odborovým bosům.
V posledních letech se dokonce sdružují do občanských sdružení s cílem
zmocnit se zájmových lokalit, což se jim nezřídka i daří. Na těch pak
provozují své ochranářské sabaty. Rodina autora má v těchto věcech
vlastní neblahou zkušenost po vyhlášení chráněné lokality na námi, ještě
donedávna vlastněných mokřadech a tůních. V těch pak nakonec došlo
k bratrovražednému boji mezi milci Rdesu alpského a příznivci Čolka
velkého.
Zde se otevírají široké badatelské příležitosti pro mladou nastupující
generaci, neboť tato skupina prediktivních hlídačů se neustále intenzivně
rozvíjí.
♦ Zářící oči ve tmě
Rudolf J. Prokop
Toto je vzpomínka na padesátá léta minulého století, kdy jsem v rámci své
dizertační práce na tehdejší geologicko-geografické fakultě University
Karlovy prováděl výzkum a mapování geologicky pestrého a jen nepříliš
detailně prozkoumaného terénu na středním Slovensku, jihovýchodně od
Banské Bystrice. Severní a západní hranici zkoumané oblasti tvořilo
podhůří Nízkých Tater jižně od údolí řeky Hronu, východ a jih zabíral masiv
Polany.
Kraj to byl krásný, bohatě zalesněný a jen spoře lidmi osídlený - ideální pro
milovníka málo narušené přírody. Protože terénní výzkum a mapování bylo
rozděleno do tří letních sezon, měl jsem zajištěno ubytování přímo v
Banské Bystrici. Protože však toto mé "sídelní město" bylo na samotném
sz. hrotu mapované oblasti, čím dál tím častěji jsem dával přednost
ubytování v přírodě, "pod širákem", přímo v centru oblasti výzkumu. Na
mýtince v mladém jedlobukovém lese pod vrcholem "Staré Kopy" jsem měl
tábor, sestávající se z celty, spacáku, malého kamenného ohniště a
krabice s nejnutnějšími zásobami. Byl tam nádherný klid, umožňující
soustředěnou práci i odpočinek, nerušený lidmi ani lesními živočichy.
To nerušení živočichy sice netrvalo dlouho, ale již první vyrušení bylo
příjemné a do určité míry záhadné. Nejprve to byla tajemná světélka v
lesní tmě, zářící body, ve kterých jakoby se zrcadlilo sporé světlo z ohniště.
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Lesní skřítkové? Bludičky?
Vše pokračovalo jednoho památného dne kdy se udály dvě příhody,
původně k sobě jakoby nepatřící. Ten den jsem se vrátil do svého lesního
tábora poněkud dříve, utahaný a vyprahlý a s nádhernou představou hrnce
horkého mírně oslazeného čaje a vydatného odpočinku. Čaj jsem si na
ohníčku uvařil, ale nebylo ho čím osladit, ani mírně, ani bohatě. Celá moje
zásoba cukru (jediné mé terénní sladkosti), zmizela! Zůstal jen prázdný
pytlík, ve kterém se těch pár kostek původně nacházelo.
Kuriózní situace: kdo nebo co mohlo ukrást jen moji skromnou zásobu
cukru a ostatní potraviny nechat netknuté? Obyvatelé Banské Bystrice jistě
ne, pro ně končila civilizace na kraji města, za železniční zastávkou pod
vrchem Urpínem. Dál do lesů, kde se to hemžilo medvědy, krvelačnými
vlky, jakož i jezinkami, hejkaly a bůhví čím ještě, se málokdo odvážil.
(Nakonec i moje tehdejší banskobystrická přítelkyně když zjistila, že byť
pracuji ve skalách, moje věrnost zas tak skálopevná není, mě hnala s
břitvou v ruce jen k Urpínu – dál mě na štěstí k výše zmíněným
předsudkům nepronásledovala).
Jinými slovy, tajemný zloděj musel být místní a milovník sladkostí.
Částečné řešení této záhady přinesl již večer. Předsevzal jsem si, že se
tentokrát pořádně vyspím a odpočinu si po všech náročných a namáhavých
terénních pracech. A tak jsem si blaženě zalezl do spacáku... jenže ouha!
Pod zády a pravým ramenem se mi něco vydatně začalo zarývat a strašně
tlačit do mé unavené osoby.
Co to tam krucinál je? Takže: konec odpočinku, vylézt a prohlédnout
spacák!
Samozřejmě, to co mi tak devastovalo znavené tělo byl můj cukr! Zatímco
jsem běhal po okolních kopcích, nějaký pilný lesní skřítek si udělal depot v
temné dutině mého spacího pytle, zřejmě v blažené víře, že našel konečně
dobrý úkryt pro svůj lup.
Nakonec se dvě linie téhož příběhu spojily, a to již následující večer. Seděl
jsem po stručné večeři opět u ohníčku, jehož plameny ozařovaly mé lesní
okolí v okruhu tak asi 5 - 6 metrů. Náhle, přesně na hranici světla a tmy,
zazářilo několik párů nezvyklých, třpytných světélek. Bohužel jsem se v té
chvíli neprozřetelně pohnul a světélka zase zmizela.
Definitivní rozluštění celé záhady přišlo až další večer. Tentokrát se
záhadní skřítkové objevili v plné kráse a úplnosti. Ze tmy se vybatolilo pět
roztomilých plchů a ostýchavě se usadilo na okraji ohníčken vymezeného
světelného kruhu. Buď je hnala zvědavost anebo, což je pravděpodobnější,
starost o tu drahocennou pochoutku kterou lze získat celkem snadno na
tomto pozoruhodném místě.
Během krátké doby tito roztomilí trpaslíčkové získali určitou důvěru k tomu
podivnému tvorovi, který s nimi sdílel lesní samotu. Nikdy však neztratili
přirozenou ostražitost. I když se v pozdějších dnech přibližovali až k
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ohníčku a vzali si do tlapiček sušenku, nebo kostku oblíbeného cukru, byli
připraveni v případě nějakého mého nezvyklého pohybu (např. když jsem
se pokusil je jemně pohladit po hlavičce), okamžitě prchnout.
Nakonec ze mně vylákali nejenom veškerý cukr co předtím "přemístili" (jak
se říká na vojně), ale i sušenky několika druhů, pro které jsem kvůli nim
mimořádně došel do města (nejvíce jim chutnaly polomáčené).
Poslední slovo v této historii měla Burina, pastevecký pes z jediné,
osamělé salaše v studovaném terénu, která mě v mém osamění objevila a
se kterou jsme si okamžitě padli do oka. Našim plším hrátkám však učinila
rázný konec a mě donutila zrušit lesní tábor a přestěhovat se do ochranné
náruče salaše, kde vládla laskavou leč pevnou tlapkou ovcím, dvěma
skvělým bačům a nakonec i mě.

►►► Biografický slovník
příbuzných oborech (pokračování)

pracovníků v geologii a
Pavel Vlašímský

► BELOV, Nikolaj Vasiljevič, Prof., sovětský krystalograf a geochemik, 2.
12. (14. 12.) 1891 Janów s. od Bialystoku, Grodenská gubenie, z. Rusko
(nyní sv. Polsko) - 1982.
Vystudoval 1921 techniku v Sankt Peterburgu. Od 1938 v Institutu
kristallografii AN SSSR, kde vedl strukturní oddělení. Od 1946 profesor na
universitě v Gorkém, 1953 na universitě v Moskvě. 1946 členkorespondent, 1953 akademik AN SSSR.
Psal práce z krystalochemie, strukturní krystalografie a geochemie.
Koncem 40. let předložil krystalochemickou interpretaci řady vlastností
nerostů. 1950-66 vydal serii studií Očerki po strukturnoj mineralogii (in
Mineral. Sbor. Lvov. geol. Obšč., N. 4–20), ve kterých systematicky
analyzoval strukturní vlastnosti jednotlivých nerostů a skupin nerostů z
hlediska jejich chemického složení, vlastností a morfologie, v 50. letech i
průkopnické práce o krystalochemii tetraedritů. U silikátů popsal vztahy
velkých kationtů (např. Be, B, Ti, Zr) s radikály SiO2 a nové typy jejich
krystalových struktur. 1952 vyslovil B. a V.I. Lebedev hypotézu
"geochemických akumulátorů", podle které krystalické hmoty v zemské
kůře akumulují sluneční energii, která se uvolňuje v hlubinných zónách a
částečně podmiňuje endogenní procesy. Dlouhodobě studoval obtížný
problém krystalové struktury eudialitu. 1976 se zabýval biomineralizacemi,
popsal mechanismus, zajišťující živý organismus před "krystalickou smrtí".
1952 obdržel Státní cenu SSSR, 1969 řád Geroj socialističeskogo truda a
další řády. Vůdčí osobnost sovětské krystalochemické školy.
Belov, N. V. (1947): Struktura ionnych kristallov i metalličeskich faz.
Moskva.
– (1961): Kristallochimija silikatov s krupnymi kationami. Moskva.
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– (1976): Očerki po strukturnoj mineralogii. Moskva, 344 s.
► BELYEA, Helen Reynolds, Dr., kanadská ropná geoložka, 1913 Saint
John, New Brunswick, v. Kanada – 1986.
Studovala na University of New Brunswick, kde 1934 získala B.A. z jazyků
a geologie, poté 1936 M.A. z geologie na Dalhousie University. Ph.D.
získala 1939 v USA na Northwestern University, po obhájení disertace The
Geology of Musquach area, New Brunswick. 1945–75 působila v
Geological Survey of Canada, nejprve jako terenní geolog a stratigraf při
vyhodnocování vrtů. Od 1950 na pracovišti v Calgary studovala devon v
roponosné oblasti Western Plains v provincii Alberta, napsala průkopnické
práce o faciích svrchního devonu, vztahu útesové facie, biostrom a facií v
okolí (1952, 1955). Stala se uznávanou specialistkou na stratigrafii a
sedimentologii devonu, se vztahem k ropné geologii. Obdržela Officer
Order of Canada a další ocenění. Její kariéra jako ženy byla v kanadské
geologii té doby neobvyklá.
► BEMMELEN, Reimout Willem van, nizozemský geolog, 14. 4. 1904
Batavia, Java, Nizozemská východní Indie (nyní Djakarta, Indonesie) – 19.
11. 1983.
Vystudoval 1927 universitu v nizozemském Delftu, absolvoval prací o
betické kordilleře v j. Španělsku. 1927–46 působil ve státní geologické
službě v tehdejší Nizozemské východní Indii. Zabýval se regionální
geologií, vývojem ostrovů, vulkanologií a magmatickou petrologií
indonéského souostroví a okolních regionů. Vypracoval několik listů
geologických map 1 : 200 000 a 1 : 100 000 na Sumatře a Jávě. Na žádost
koloniální správy vypracoval a 1949 vydal kompilaci poznatků z regionální
a ložiskové geologie a geofyziky indoneského souostroví, Filipín, Nové
Guineje, Malajského poloostrova a souostroví Andaman a Nikobar.
Autor geotektonické undační hypotézy, navazující na oscilační hypotézu E.
Haarmana z 1930. Předpokládal vznik korových deformací gravitačními
skluzy na svazích undací, které chápal (na rozdíl od statické představy H.
Stilleho) jako široké stěhující se projevy vrásnění – vlny zemského povrchu
i v hlubších úrovních, vznikající nad granitoidními astenolity. Astenolity
vznikají pod izostaticky klesající mocnou výplní geosynklinálních depresí
tavením a gravitační diferenciací nejspodnější části kůry a svrchního
pláště. Hypotézu odvozoval na základě studia stavby indonéského
souostroví, její pomocí rovněž vysvětloval stavbu Východních Alp, betické
kordillery, Pyrenejí, pohoří Atlas. Hypotézu představil 1931 na 6.
přírodovědeckém kongresu Nizozemské Indie v Bandungu a 1933 na 16.
Mezinárodním geologickém kongresu ve Washingtonu. Jejímu
rozpracovávání se věnoval po celý život. Po formulování deskové tektoniky
B. v 60.–70. letech rozšířil výklad undační hypotézy na vznik oceánských
pánví. Nad výstupními větvemi konvekčních proudů ve spodním plášti měly
vznikat megaundace (výškové anomálie geoidu), nad kterými dochází ke
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gravitačním skluzům kontinentálních ker a ke vzniku oceánů. Undační
hypotéza se řadí mezi nejpropracovanější fixistické koncepce, uvažující s
dominancí vertikálních pohybů, blízké např. představám geotektoniků
sovětské školy (M.M. Tetjajev, V.V. Belousov – viz výše).
Po vzniku nezávislé Indonésie 1949 přesídlil Nizozemska, nastoupil do
Geologického ústavu university v Utrechtu. 1954 vydal souhrn představ o
vzniku pohoří Mountain Building, založenou na poznatcích z terénních
výzkumů v Indonesii, Španělsku, Skotsku, Francii, Korutanech v Rakousku,
Švýcarsku, Belgii a Islandu. Dále se věnoval vulkanologii a magmatické
petrologii, studoval vztah vulkanismu v indonéském souostroví a v dalších
oblastech k tektonickým zónám (např. na Islandu), vznik kalder, otázky
vzniku pacifického typu magmatu, hornin s leucitem (magma K-typu), z
geofyziky tíhové anomálie v indonéském souostroví. 1969 odešel do
penze.
Bemmelen, R. W. van (1933): Die Anwendung der Undationstheorie auf
das alpine System in Europa. – Proceed. Kon. Acad. Wetensch.
(Amsterdam), 36, 6, 686–694.
– (1935): The Undation theory on the development of the Earth's crust. In
Report of the XVIth International Geological Congress, Washington, D.C.,
1933, 2, 965–982.
– (1949): The Geology of Indonesia. 3 d. Hague, 732+60+274 s.; ruský
překl. Geologija Indoneziji, Moskva 1957.
– (1954): Mountain building. Hague, 189 s.; ruský překl. Goroobrazovanije,
Moskva 1956.
Bemmelen, R. W. van – Rutten, M.G. (1955): Tablemountain of Northern
Iceland (and related geological notes). Leiden, 217 s.
Bemmelen, R. W. van (1963): Volcanology and geology of ignimbrites in
Indonesia, North Italy and U.S.A. – Bull. Volcanol., 25, 151–173.
– (1967): On the interpretation of the apparent form of the geoid and of the
terrestrial heat flow. – Tectonophysics, 4, 1, 101–106.
► BENDA, Leopold, Dr., německý geolog a paleontolog
moravskoněmeckého původu, 13. 1. 1933 Brno, ČSR – 9. 10. 1998.
Základní a střední školu navštěvoval v Brně, Vídni, po odsunu rodiny po
skončení války v Delitzsch s. od Lipska v tehdejší sovětské okupační zóně
Německa. 1951–58 studoval geologii nejprve na universitě v Halle v NDR,
poté odešel do SRN a dostudoval na universitách v Kölnu a Bonnu. V
diplomové práci zkoumal paleozoikum na listu Overath v. od Kölnu, v
doktorské disertaci hnědouhelný terciér v dolnorýnské pánvi, kde
zpracovával facie, paleobotanický a palynologický materiál. Od prosince
1958 pracoval ve Spolkovém geologickém ústavu (Bundesanstalt für
Bodenforschung, později Bundesanstalt für Geowissenschaften und
Rohstoffe) v Hannoveru, nejprve při vyhledávání surovin U–Th, poté v
mapovacím oddělení zpracovával palynologický materiál z kenozoika. Od
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1965 se v Turecku podílel na prospekci hnědého uhlí, výzkumu vulkanismu
a vertebrátové paleontologii. Od 1972 v rámci projektu IGCP
Biostratigraphical correlation of the Tethys-Paratethys in the Mediterranean
pracoval v Itálii, Řecku a Turecku. 1978 přešel do Zemského geologického
ústavu Dolního Saska (Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung)
v Hannoveru, jako vedoucí oddělení ložiskové geologie, od 1981 sektoru
aplikované geologie. Na území spolkové země Dolní Sasko vedl prospekci
ložisek hnědého uhlí a diatomitů v kenozoiku, zabýval se i biostratigrafií
kenozoika. Uveřejnil okolo 90 prací. 1970–98 člen ediční rady časopisu
Newsletter on Stratigraphy.
► BENDER, Friedrich, Prof. Dr., německý geolog, 17. 9. 1924 Ziegenhain
sv. od Marburgu, Hessensko, Německo – 27. 5. 2008 Spangenberg jv. od
Kasselu, Hessensko, Německo.
Po ukončení Oberschule ve Wetzlaru v Hessensku 1942 nastoupil
vojenskou službu. Prošel východní frontou, dostal se do sovětského zajetí
(což popisoval ve vzpomínkové knize Wanderungen, 1996). Po návratu od
1945 studoval geologii ve Stuttgartu a Tübingen, promoval 1950 na
universitě v Heidelbergu po obhájení práce Eisenoolith-Horizont im Lias
alfa Württembergs. Po studiu pracoval krátce v důlních provozech v oblasti
Lahn-Dill a 1951 při ropné prospekci v sz. části SRN. Dlouhodobě působil
jako expert v rozvojových zemích, od 1952 v Turecku pro státní instituce
prováděl ropnou prospekci ve v. Anatolii, od 1956 v Brazílii vedl geologické
mapování a ropnou prospekci pro firmu Petrobras ve státě Sergipe a v
oblasti Tucano ve státě Bahia. Od 1958 pracoval ve Spolkovém
geologickém ústavu v Hannoveru (Amt für Bodenforschung, později
Bundesanstalt für Bodenforschung – BfB, Bundesanstalt für
Geowissenschaften und Rohstoffe – BGR). 1959 prováděl hydrogeologické
práce v Chaco v Paraguay, 1960 prospekci lignitu v Itálii. Od 1961 vedl
německou geologickou misi v Jordánsku, kde prováděl geologické
mapování 1 : 100 000, studoval ložiska fosfátů a podílel se na
vodohospodářských projektech. 1966–68 poradce jordánské vlády. 1968
obdržel titul profesora a stal se v BfB vedoucím oddělení Länderreferate
(regionální geologie), poté oddělení ropy a zemního plynu. Podílel se na
prospekčních projektech v Ecuadoru, Venezuele, v zemích j. a jv. Asie,
Maroku, Nigeru, prospekci těžkých minerálů na mořském dně v Malackém
průlivu a hydrogeologických pracech v Malajsii. 1975–85 president
Spolkového geologického ústavu (BGR) v Hannoveru.
Redigoval edici Beiträge zur regionalen Geologie der Erde, pro kterou
napsal regionální geologie Jordánska, Burmy a Pákistánu. 1984 obdržel
Verdienstkreuz 1. Klasse der BRD.
Bender, F. (1968): Die Geologie von Jordanien. – Beitr. region. Geol. Erde,
7, 230 s.
– (1983): Geology of Burma. - Beitr. region. Geol. Erde, 16, 293 s.
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► BENECKE, Ernst Wilhelm, Prof., německý geolog, 16. 3. 1838 Berlín,
Prusko, Německo – 6. 3. 1917 Strassburg, Alsasko, Německo (nyní
Strasbourg, Francie).
Studoval hornictví, poté geologii a přírodní vědy postupně na 4 německých
universitách, promoval v Heidelbergu. Pracoval u Alberta Oppela (1831–
65) v Mnichově, seznámil se s jeho metodikou biostratigrafického výzkumu.
1865 se habilitoval jako soukromý docent geologie na universitě v
Heidelbergu, 1869 mimořádný profesor. Spolu s E. Cohenem vypracoval
geologickou mapu okolí Heidelbergu. Po připojení Alsaska-Lotrinska po
prusko-francouzské válce k Německu od 1872 řádný profesor geologie a
paleontologie na universitě ve Strassburgu a vedoucí geologického
výzkumu (geologisches Landesuntersuchung) připojených zemí. 1892
založil Zemský geologický ústav Alsaska-Lotrinska. 1907 odešel do
výslužby, jeho nástupcem byl E. Holzapfel.
V 60.–70. letech se zabýval stratigrafií alpského triasu v Jižních
vápencových Alpách v j. Tyrolsku a sousedním území Itálie, kde úspěšně
aplikoval Oppelovu metodiku. Ve Strassburgu se zabýval stratigrafií triasu
a jury a geologickým mapováním Alsaska-Lotrinska, mj. v oblasti jurských
sedimentárních železných rud. Z území Alsaska-Lotrinska vydal přehledné
geologické mapy a několik listů map 1 : 25 000. 1865–76 redigoval řadu
Geognostisch-paläontologische Beiträge a časopis Neues Jahrbuch für
Mineralogie, Geologie und Paläontologie, později byl spolueditorem
časopisu Palaeontographica. Patřil k významným stratigrafům Oppelovy
školy (dále M. Neumayr, W. Waagen, U. Schloenbach, G. Laube). Z jeho
žáků byl nejznámější Wilhelm Deecke (1862–1934).
Benecke, E. W. (1866): Über Trias und Jura in den Südalpen. – Geognost.
paläont. Beitr., 1, 1, 1–204.
Benecke, E. W. – Cohen. E. (1881): Geognostische Beschreibung der
Umgebung von Heidelberg. Strassburg, 622 s.
Benecke, E. W. (1900): Übersicht der geologischen Verhältnisse von
Elsass-Lothringen.
– (1905): Die Versteinerungen der Eisenformation von Deutsch-Lothringen
und Luxemburg. - Anh. Geol. spez.-Karte Elsass-Lothr., neu. Folge, 6, 1–
598.
► BENEO, Enzo, Prof., italský geolog, 1903 Carrara, sz. Toskánsko, Itálie
– 10. 8. 1988.
Zabýval se tektonikou střední Itálie a Sicilie, roponosností různých částí
Itálie. Ve 40. letech mapoval pro edici Carta Geologica d'Italia 1 : 100 000,
vypracoval list Alatri a Sulmona ve středních Apeninách v. od Říma. V 50.
letech ředitel Servizio Geologico d'Italia. 1953 president Societa geologica
italiana.
► BENEŠ, Josef, RNDr., čs.-český vertebrátový paleontolog a muzeolog,
29. 8. 1927 Kladno-Kročehlavy, ČSR – 19. 2. 2001.
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Navštěvoval reálné gymnázium v Kladně, ale protože za války byl 2 roky
nuceně nasazen, maturoval až 1946. Studia na Přírodovědecké fakultě
university v Praze s aprobací pro výuku přírodopisu a zeměpisu na
středních školách ukončil 1950. Krátce učil v pohraničí, na gymnaziu v
Kadani a v Plané u Mariánských Lázní. 1954 se vrátil do Prahy, nastoupil
na místo asistenta katedry paleontologie na universitě. Od 1961 kurátor
osteologické sbírky v paleontologickém oddělení Národního muzea
v Praze, nástupce V. Mosteckého, který zpracovával pleistocenní
osteologické nálezy z Českého krasu (zejména sběry Jaroslava Petrboka).
B. pokračoval ve zpracovávání materiálu zvláště z okolí Koněprus (z lomu
Kobyla, jeskyní na Zlatém koni), podílel se na terénním výzkumu na
Chlumu u Srbska aj. Po jmenování R. Horného ředitelem
Přírodovědeckého muzea Národního muzea 1975 se B. stal vedoucím
paleontologického oddělení. V této funkci setrval do odchodu do výslužby
1988. Badatelsky se zaměřil na nálezy kvartérních lišek z Českého krasu a
Moravského krasu. Velké úsilí vynaložil na nové uspořádání osteologická
sbírky muzea. Podílel se na reinstalaci paleontologické expozice 1967, na
expozici věnované vertebrátům a 1993 na nové části expozice věnované
českému kvartéru. Vydal řadu popularizačních knih, v 70. letech ve
spolupráci s malířem Zdeňkem Burianem (Prehistoric Animals, 1979), v 90.
letech s malířem Z. Bergrem (Pravěká zvířata, 1992).
► BENEŠ, Karel, RNDr. DrSc., čs. geolog, 1. 8. 1931 Kolín, střední
Čechy, ČSR – 10. 6. 1980 Praha, ČSSR.
Po studiích na Geologicko-geografické fakultě pražské university 1954
nastoupil do ÚÚG v Praze jako mapér a strukturní geolog v odboru
krystalinika. Pracoval v Krušných horách, svratecké antiklinále a Železných
horách. Podílel se na edici Přehledná geologická mapa ČSSR 1 : 200 000
(tzv. generálky), byl vědeckým redaktorem listu Jihlava (Vysvětlivky etc.
vyšly tiskem 1963), spolupracoval na listech Česká Třebová a Hradec
Králové. 1962 obhájil kandidátskou práci Strukturní geologie krystalinika
Českého masívu, ve které se zabýval strukturním rozlišením moldanubické
a assyntské stavby. Napsal řadu hesel pro Naučný geologický slovník
(1960–61) z drobné tektoniky a regionální geologie Krušných hor. Autorsky
se podílel na Regionální geologii Československa (J. Svoboda et al., 1964,
I, l). 1963 vydal spolu s O. Zemanem Anglicko-český geologický slovník (2.
přeprac. vyd. 1985). 1962-64 pracoval jako expert na Kubě. 1965 přešel do
nového Geologického ústavu ČSAV v Praze, kde se věnoval studiu vnitřní
stavby granitoidních těles v Českém masivu a jejich vztahu ke stavbě okolí.
Rozpracoval teorii vnitřní stavby geologických těles v pojetí Bruno Sandera
na plutonická tělesa. Výsledky shrnul a obhájil 1975 v doktorské disertaci.
1967–68 vydal s J. Štelclem a J. Ptákem kompendium o drobné tektonice a
petrotektonice, první příručku tohoto zaměření v české geologické
literatuře.
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V 70. letech se podílel na programech mezinárodní spolupráce v rámci
IGCP a v rámci spolupráce ČSAV a SAV s geologickými pracovišti AN
SSSR. Napsal 39 prací, z toho: 10 z regionální geologie (mapování)
krystalinika Českého masivu, 2 z regionální geologie barrandienského
proterozoika, 20 ze strukturní geologie, 15 o granitoidních plutonech
Českého masivu, 3 o Kubě, 4 jiné. Patřil k průkopníkům strukturně
geologického a petrotektonického směru výzkumu v čs. geologii.
Beneš, K. (1957): Geologicko-petrografické poměry v širším okolí Hory sv.
Šebestiána v Krušných horách. – Sbor. Ústř. Úst. geol., Odd. geol., 23,
1957, 1, 59–109.
Beneš, K. (1964): Analýza vnitřní stavby moldanubicko-assyntské hraniční
oblasti při sv. okraji moldanubického jádra. – Rozpr. Českosl. Akad. Věd,
Ř. matem-přírod. Věd, 74, 2, 1–80.
– (1967): Structural control and history of origin of hydrothermal
metallogeny in Western Cuba. – Mineralium Depos. (Berlin), 2, 1967, 4,
318–333.
Beneš, K. – Štelcl, J. – Pták, J. (1967–68): Úvod do studia drobné tektoniky
a petrotektoniky. – Folia Přírodověd. Fak. Univ. J. E. Purkyně (Brno), Geol.,
8, 1967, 4, 1–142; 9, 1968, 1–160.
Beneš, K. (1971): Flow and fracture fabrics and their relationship in some
granitic bodies of the Bohemian Massif. – Krystalinikum, 8, 149–166.
Mitrofanov, F. P. – Beneš, K. (1979): Strukturnyje tipy granitoidnych
masivov. In Opyt korreljaciji magmatičeskich i metamorfičeskich porod.
Moskva, 118–222.
► BENEŠ, Konrád, Prof. RNDr., čs. geolog a planetolog, 2. 11. 1920
Místek (nyní městská část Frýdku-Místku), sv. Morava, ČSR – 18. 6. 1999
Ostrava, Česko.
Pocházel z rodiny železničáře. Po absolvovavání gymnázia v Místku si
1939 na české universitě v Praze zapsal medicínu, ale po uzavření
českých vysokých škol se živil jako dělník. 1942 nasazen na nucenou práci
do Německa, poté do Itálie, kde koncem 1943 přešel k partyzánům. Po
válce na Přírodovědecké fakultě university v Praze studoval geologii, 1948
získal doktorát za práci o sokolovské pánvi. 1948 nastoupil na katedru
geologie, paleontologie a nauky o ložiskách VŠB v Ostravě. 1952 se na
VŠB habilitoval jako docent pro obor geologie uhelných ložisek. 1955
vedoucí kabinetu ložisek v rámci katedry mineralogie, petrografie a
geochemie (vedené J. Koktou), od 1956 vedl novou katedru geologie
ložisek nerostných surovin (několikrát změnila název). Přednášel geologii
uhelných ložisek a petrografii uhlí. 1958 profesor pro obor petrografie uhlí a
vedoucí Ústavu kaustobiolitů, od 1965 rovněž vedoucí Ústavu průzkumné a
důlní geologie. 1951–52 první děkan tehdy nové Hornické fakulty, 1956–59
děkan Geologické fakulty, 1959–60 první děkan sloučené Hornickogeologické fakulty VŠB. 1970 vyloučen z KSČ, zbaven vedení katedry a
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ústavů, nesměl přednášet; na VŠB mohl zůstat jako výzkumný pracovník.
1980 odešel do penze.
Zabýval se petrografií uhlí a geologií uhelných ložisek, zpočátku ze
sokolovské pánve, později zejména z čs. části hornoslezské pánve. Z
těchto oborů napsal řadu učebních textů. Přispěl k rozvoji mikroskopické
metody výzkumu uhlí a ke zpřesnění klasifikace a české terminologie v
oboru uhelné petrologie, zavedl pojmy ortofáze a metafáze, uhelný ortotyp
a metatyp, oxyhumolit. Studoval působení bakterií při prouhelňovacím
procesu (1954). Od 60. let se věnoval také srovnávací geologii planet
terestrického typu a Měsíce. Na 23. Mezinárodním geologickém kongresu v
Praze v srpnu 1968 spoluzakládal International Association of Planetology,
1968–77 byl jejím vícepresidentem. Na své katedře založil 1966 Pracoviště
srovnávací geologie planet, první čs. pracoviště tohoto zaměření. 1967
redigoval sborník Problems of the Comparative Geology of the Planets. V
materiálech z kosmických sond uveřejněných v USA a SSSR studoval
topografii, reliéf a tektoniku těles solární soustavy, jejich vulkanickou a
tektonickou aktivitu jako podklad k poznání raného vývoje planety Země.
Spojoval v nich poznatky z geologie a z astronomie.
Beneš, K. (1949): Basální sloj Josef ze sokolovské hnědouhelné pánve. –
Přírodov. Sbor. Ostrav. Kraje, Příl. Sbor. Vys. Školy báň., 10, 137–142.
Beneš, K. (1954): Die fossilen Bakterien in der Karbonkohle. – Geologie
(Berlin), 3, 1073–1078.
Svoboda, J. V. – Beneš, K. (1955): Petrografie uhlí. Praha, 264 s.
Beneš, K. – Katterfeld, G. N. (1968): On the comparative geology of
planets and the term planetology. In Problems of the Comparative Geology
of the Planets. – Sbor. věd. Prací Vys. Školy báň., Ř. horn.-geol., zvl. Číslo,
1967, 1, 69–94.
Beneš, K. (1971): Paleomykologie uhelných slojí. – Sbor. věd. Prací Vys.
Školy báň., Ř. horn.-geol., 15, 1969, 3, čl. 250, 79–99.
– (1980): Poznámky k topografii a geologii planety Mars. – Čas. Mineral.
Geol., 25, 1, 55–68.
► BENEŠOVÁ, Zdeňka, Ing., čs. geochemička, 12. 10. 1925 Rozpoutí v.
od Českého Krumlova, j. Čechy, ČSR – 18. 2. 1998.
Vystudovala v SSSR na Báňském institutu (Gornyj institut) v Leningradu.
1959–85 pracovala v ÚÚG v Praze, v odboru geochemie vedeném
Josefem Čadkem. Zpočátku studovala rudní indicie zjištěné při vrtném
výzkumu v podloží české křídové pánve. Spolu s Janou Ďurišovou od 1967
v ÚÚG budovala laboratoř pro výzkum plynokapalných inkluzí. Výzkum
inkluzí aplikovala na mineralizaci čs. a některých zahraničních ložisek
fluoritu (např. Čulut-Cagan-Del v Mongolsku). Patřila k průkopníkům
výzkumu inkluzí v čs. geochemii. Její bratr prom. fil. Josef Beneš (1929) byl
dlouholetým archivářem ÚÚG, autorem prací o historických geologických
mapách, švagr Joan Brehms (1907–95) významným scénografem a
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divadelním architektem, mj. tvůrcem otočného hlediště na scéně u zámku
v Českém Krumlově.
► BENETTOVÁ, Etheldred Anna Maria, britská sběratelka, geoložka a
paleontoložka-amatérka, 22. 7. 1775 Tisbury z. od Salisbury, j. Anglie,
Velká Británie – 11. 1. 1845 Norton Bavant nedaleko Warminsteru jv. od
Bathu, j. Anglie, Velká Británie.
Pocházela z venkovské šlechty, její otec vlastnil sídlo u Tisbury v hrabství
Wiltshire. Od 1802 žila v Norton House u Norton Bavant u Warminsteru.
Nejspíše od tohoto roku sbírala fosílie jury a křídy z nalezišť v okolí v
hrabství Wiltshire, na pobřeží hrabství Dorset a z dalších nalezišť v Anglii.
Jako hmotně nezávislá se mohla plně věnovat této zálibě (pravděpodobně
se nevdala). Ke znalostem z geologie a paleontologie se vypracovala jako
samouk. Seznámila se s W. Smithem, M. Anningovou, G. Mantellem, J.
Sowerbym a dalšími osobnostmi tehdejší britské geologie. Shromáždila
sbírku fosilních molusk, korálů, hub, ryb, s fosíliemi obchodovala, získala i
exempláře z Itálie, USA a Libanonu. 1831 vydala tiskem 2 katalogy, ve
kterých nálezy ze své sbírky zařadila geograficky i stratigraficky, popsala
řadu nových taxonů. V korespondenci s geology se zabývala otázkami
místní biostratigrafie. Řada exemplářů z její sbírky byla vyobrazena v díle
Jamese Sowerbyho Mineral Conchology of Great Britain (1812–20) a
v pracech dalších britských vědců (W. Bucklanda, H. T. de la Beche, G. B.
Greenougha, G. Mantella, J. S. Millera, R. I. Murchisona, S. Woodwarda).
Větší část sbírky (1508 položek) koupil 1845–47 v USA usazený anglický
lékař Thomas B. Wilson, který sbírku poté věnoval Academy of Natural
Science ve Philadelphii, kde je uchována dodnes. Pozoruhodný byl např.
jurský plž ze skupiny Trigoniidae, první fosílní molusk se zachovanou
anatomií měkkých čátí těla. Spolu s Mary Anningovou (1799–1847),
objevitelkou mořských plazů z jihoanglické jury, je B. uznávána jako první
žena-badatelka v dějinách moderní geologie.
► BENICKÝ, Vojtech, čs.-slovenský speleolog, 12 .5. 1907 Pavčina
Lehota jz. od Litovského Mikuláše, střední Slovensko, habsburská
monarchie (nyní Slovensko) – 17. 9. 1971 tamtéž, ČSSR.
Vyrůstal v blízkosti Demänovských jeskyní, po objevu Demänovské
jeskyně svobody 1921 se stal jedním z prvých průvodců v těchto jeskyních,
později vedoucím jejich průzkumu a zpřístupňování. Jako schopný
organizátor postupně vedl správu jeskyně Domica v Dlhej Vsi j. od
Rožňavy, Belanské jeskyně v Tatranské Kotlině, byl tajemníkem Ústřední
kanceláře Klubu slovenských turistů a lyžařů v Liptovském Mikuláši, od
1949 ředitelem Múzea Slovenského krasu tamtéž. Od 1963 pracoval na
úseku ochrany přírody na Okresním národním výboru v Liptovském
Mikuláši. Zorganizoval řadu výzkumů jeskyň a propastí v různých oblastech
Slovenska, podílel se na terénních speleologických pracech. Autor více než
200 odborných, popularizačních a fotografických publikací o jeskyních
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Slovenska. Zastával funkci tajemníka Speleologické sekce Slovenské
zeměpisné společnosti při SAV. Zakládající člen Slovenské speleologické
společnosti, od 1956 vedoucí editor časopisu Slovenský kras. Patřil
k zakladatelům moderní slovenské speleologie.
► BENIOFF, Hugo Victor, Prof., americký geofyzik, 14. 9. 1899 Los
Angeles, California, USA – 29. 2. 1968 Mendocino sz. od San Franciska,
California, USA.
Původním vzděláním astronom pracoval od 1921 v Seismologické
laboratoři pro jihokalifornskou oblast, založené Carnegieho institutem
v rámci observatoře na Mount Wilson, poté sídlící v Pasadeně sv. od Los
Angeles. 1937 byla laboratoř převedena ke California Institute of
Technology v Pasadeně, B. se stal docentem, 1950–64 profesorem
seismologie. Zabýval se klasifikací a globálním rozmístěním ohnisek
seismicity, zákonitostmi časového chodu uvolňování energie při
zemětřeseních. 1932 zkonstruoval vertikální seismograf s proměnlivým
magnetickým odporem, který umožňoval výzkum hlubokých zemětřesení.
V 50. letech studoval velmi hluboké zlomy a hlubokomořské příkopy v
periferní části Tichého oceánu. Zjistil, že na zlomy ukloněné pod okraje
peripacifických kontinentů a ostrovních oblouků byla vázána hluboká
ohniska zemětřesení. V literatuře se pro ně vžilo označení B. nebo Wadatti
– B. zóna, v teorii deskové tektoniky jsou interpretovány jako subdukční
zóny.
Spolu s B. Gutenbergem, H. O. Woodem a Ch. F. Richterem vybudovali
v Pasadeně významné centrum seismologického výzkumu. Člen Americké
akademie věd a umění, 1957 obdržel od Geological Society of America A.
L. Day Medal.
Benioff, H. (1949): Seismic evidence for the fault origin of oceanic deeps. –
Geol. Soc. Amer. Bull., 60, 1837-1856.
– (1954): Orogenesis and deep crustal structure. Additional evidence from
seismology. – Geol. Soc. Amer. Bull., 65, 385–400.
– (1955): Seismic evidence for crustal structure and tectonic activity. In
Polderwaart, A. (ed.): Crust of the Earth. – Geol. Soc. Amer. spec. Pap.,
62, 67–74.
► BENKÖ, Ferenc, maďarský duchovní a přírodovědec, 1745
Magyarlápos jv. od Nagy-Banya, Transylvanie, Uherské království,
habsburská monarchie (nyní Targu Lapus jv. od Baia Mare, s. Rumunsko)
– 1816.
Studoval teologii a přírodní vědy v Německu na universitě v Jeně a v
Göttingen. Stal se kalvinistickým knězem a od 1790 pedagogem v
Collegium Academicum v Nagyenyed (nyní Aiud, j. od Cluj-Napoca,
Rumunsko). Přednášel mj. mineralogii, jako první v Uherském království
šířil teorie A. G. Wernera. Pořídil překlad Wernerova díla Von den
äusserlichen Kennzeichen etc. (1774) do maďarštiny pod názvem Werner
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Ábrahám Urnak a köveknek és Értzeknek külsö megesmértetö jegyeikröl
(Kolozsvár 1784). Shromáždil sbírku nerostů, čítající 2120 exemplářů. 1786
vydal v Kolozsváru (nyní Cluj-Napoca) první systematickou práci o
mineralogii Uherského království, s popisem vlastní sbírky, Magyar
mineralógia, azaz a kövek s stezek (fascimile Budapest 1986). Byla to
první práce o mineralogii v maďarském jazyce. Fosilní moluska nalezená
na uherském území považoval za pozůstatky biblické potopy. Je uznáván
za zakladatele maďarské mineralogie.
► BENTZ, Alfred Theodor, Prof., německý ropný geolog, 26. 7. 1897
Heidenheim, v. Württembersko, Německo – 11. 6. 1964 ve vlaku u
Stratford-upon-Avon, jz. Anglie, Velká Británie.
Po skončení 1. světové války studoval přírodní vědy na universitě v
Mnichově a v Tübingen, kde promoval 1922 u Edwina Henniga po obhájení
práce Über Dogger und Tektonik der Bopfinger Gegend (o okolí svého
rodiště a Riesu u Nordlingen). Od 1923 působil v pruském Zemském
geologickém ústavu (GLA) v Berlíně u hlavního referenta pro ropu Jacoba
Stollera. Mapoval v oblasti Emsland při hranicích s Nizozemskem, pro
účely ropné prospekce studoval solné pně v okolí Hannoveru, z nichž
některé byly v těžbě (Wietze, Eddesse, Nienhagen, Oberg). Od 1929 vedl
oddělení ropné geologie, s hodností Landesgeologe. Vzhledem ke
zvýšenému významu ropy po nástupu nacistické vlády byl v rámci
pruského GLA zřízen 1934 Institut für Erdölgeologie v Hannoveru, B. se
stal jeho ředitelem. Vedl systematický vrtný a geofyzikální průzkum na ropu
v Německu. Zároveň od 1935 profesor na technice v Hannoveru. Od 1938
rovněž zplnomocněnec pro těžbu ropy v úřadě pruského ministerského
předsedy Hermanna Göringa v Berlíně, mj. se zaměřením na těžbu v
anektovaném Rakousku, poté v dalších okupovaných zemích. Od 1941 na
ředitelství Říšského geologického ústavu (Reichsamt für Bodenkunde) v
Berlíně. Schopný organizátor, při mnoha politických tlacích dokázal
lavírovat. V závěrečné fázi 2. světové války přemístil ropné oddělení do
Celle sv. od Hannoveru, kam shromáždil svoje spolupracovníky. To
umožnilo krátce po válce v sz. Německu obnovit těžbu ropy. Správa britské
okupační zóny (major Albert E. Gunther, 1903-97, v civilu ropný geolog),
pragmaticky umožnila obnovu činnosti pracoviště v Celle již v letních
měsících 1945, resp. po vytvoření nové spolkové země Dolní Sasko od
konce 1946 činnost nového Zemského geologického ústavu v Hannoveru
(Niedersächsische Amt für Bodenforschung). Protože B. nebyl členem
NSDAP nebyla proti němu uplatněna denacifikační opatření, stal se
ředitelem tohoto ústavu. Pokračoval ve výzkumu ložisek ropy v sz.
Německu. Po 1945 vedl práce na vydání tektonické mapy sz. Německa 1 :
100 000 (na 24 listech, 1947-50). Měl velké znalosti o ropných ložiskách
celého světa, navštívil 46 zemí, od Afganistanu po Venezuelu. Od 1. 12.
1958 do 1962 první president nového Spolkového geologického ústavu
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(Bundesanstalt für Bodenforschung, BfB) v Hannoveru. Zasloužil se o
vytvoření organizační struktury státní geologické služby SRN po 2. světové
válce. 1962 jeho nástupcem ve funkci presidenta BfB byl Hans Joachim
Martini (1908-69).
B. uveřejnil více než 70 prací a mnoho geologických map. Člen německé
Akademie Leopoldina, 1952 obdržel od Deutsche geologische Gesellschaft
Hans Stille Medaille.
► BERAN, Vojtěch, Prof. Dr.mont. Ing., čs. báňský odborník, 15. 5. 1893
Borotice jv. od Dobříše, střední Čechy, habsburská monarchie – 14. 9.
1939 Příbram, Protektorát Čechy a Morava.
Navštěvoval v Příbrami reálku, poté VŠB, kde studoval horní inženýrství,
ale vypuknutí války 1914 jeho studia přerušilo. Byl přidělen k technickému
vojenskému komitétu ve Vídni, zároveň působil na vojenském ženijním
učilišti, kde přednášel strojnické obory se speciálním zaměřením na
zeměvrtné stroje a práce. 1919 studia na VŠB dokončil. 1920–23 pracoval
ve Spojených pražských továrnách na staviva, a. s. (Prastav). 1920 obhájil
na VŠB práci Metody racionálního provozu lomů, související s jeho
pracovním zaměřením v Prastavu, a získal doktorát báňských věd. 1921 si
doplnil vzdělání o předměty ze stavebního inženýrství na ČVUT v Praze.
1923-26 pracoval v pražské firmě Silica, a.s., vyrábějící stavební hmoty.
Později se vrátil na VŠB do Příbrami, kde se věnoval vědecké činnosti, po
smrti prof. V. Macky 1929 byl jmenován profesorem horního a hutního
strojnictví a přednostou Ústavu horního a hutního strojnictví. Přednášel
hornické a hutnické strojnictví, statiku a dynamiku aj. Autor prací z
aeromechaniky v důlním prostředí.
► BERÁNEK, Břetislav, RNDr., DrSc., čs. geofyzik, 29. 6. 1922 Vinary z.
od Vysokého Mýta, v. Čechy, ČSR – 13. 1. 1981 Brno, ČSSR.
Maturoval 1941 na reálce v Pardubicích. Na vysoké škole mohl studovat až
po skončení války. 1945–49 na Přírodovědecké fakultě university v Praze
studoval geofyziku u Aloise Zátopka (RNDr. 1953). Rok pracoval ve
Státním ústavu geofyzikálním, 1950 přešel do Československých naftových
dolů, n. p., v jejichž rámci působil v Ústavu pro naftový výzkum v Brně.
Zpočátku prováděl s malou skupinou spolupracovníků seismická měření.
Během 3. let vybudoval rozsáhlý závod Geofyzika, využívající nejrůznější
metody aplikované geofyziky v ropné prospekci. Hlavním geofyzikem
závodu byl do 1965, kdy došlo ke sloučení čs. geofyzikálních pracovišť do
Ústavu užité geofyziky, později n. p. Geofyzika se sídlem v Brně. Stal se
náměstkem podnikového ředitele pro výzkum. Od 1955 externě přednášel
geofyziku na Přírodovědecké fakultě university v Brně. Od poloviny 60. let
se intensivně zabýval hlubinným geofyzikálním výzkumem území ČSSR,
zapojil se do mezinárodních projektů tohoto zaměření ve střední a
východní Evropě. Zasloužil se mj. o zavedení do čs. praxe vrtné varianty
refrakční seismiky. Napsal více než 100 prací. 1965 získal titul CSc., 1979
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DrSc. po obhájení práce Výzkum stavby zemské kůry na území ČSSR
metodami explozivní seismologie a transformovaných tíhových polí.
Člen stálé komise RVHP pro naftu a plyn a Evropské seismologické
komise. Vědecký redaktor časopisu Sborník geologických věd – Užitá
geofyzika. 1955 obdržel vyznamenání Za zásluhy o výstavbu, 1973 spolu s
podnikovým ředitelem J. Ibrmajerem Státní cenu Klementa Gottwalda,
1975 od ÚÚG Medaili Cyrila Purkyně. Patřil k zakladatelům a budovatelům
čs. aplikované geofyziky.
Beránek, B. – Zounková, M. (1965): A method of borehole refraction. –
Geofyz. Sbor. (Praha), 202, 199–224.
Beránek, B. – Dudek, A. (1972): The results of deep seismic sounding in
Czechoslovakia. – Z. Geophys. (Würzburg), 38, 415–427.
Beránek, B. – Dudek, A. – Zounková, M. (1975): Rychlostní modely stavby
zemské kůry v Českém masívu a Západních Karpatech. – Sbor. geol. Věd,
užitá Geofyz., 13, 7–20.
Beránek, B. – Adam, Z. (1975): Některé výsledky geofyzikálního výzkumu v
oblasti styku Českého masívu a Karpat. – Sbor. geol. Věd, užitá Geofyz.,
13, 65–74.
► BEREK, Max, Prof., německý fyzik a mineralog, 16. 8. 1886 Ratibor,
pruské Slezsko, Německo (nyní Racibórz, jz. Polsko) – 15. 10. 1949
Freiburg, Badensko-Württembersko, SRN.
Studoval na universitě v Berlíně přírodní vědy, zejména fyziku a
mineralogii, absolvoval 1911 u krystalografa Theodora Liebsche prací z
krystalové optiky. Od 1912 výzkumný pracovník firmy E. Leitz Optische
Werke, ve Wetzlaru (v té době v pruské Provincii Hessensko). Vyvíjel
optické a mineralogické aparatury, mj. Leica-Optik, předvedenou na
světové výstavě v Paříži 1938. Současně od 1924 honorární profesor
optiky na universitě v nedalekém Marburgu. Psal práce o optických
mikroskopických metodách v mineralogii a o problémech mikroskopického
výzkumu rudních nerostů.
Berek, M. (1931–32): Das Problem der quantitativen Mikroskopie der
Erzmineralien und seine Lösung. – Z. Kristallogr., 76, 396–480; 77, 1–22.
Rinne, F. – Berek, M. (1934): Anleitung zu optischen Untersuchungen mit
dem Polarisationsmikroskop. Leipzig, 279 s.
Berek, M. (1937): Optische Messmethoden im polarisierten Auflicht. –
Fortschr. Mineral., 22, 1–104.
► BERENDT, Georg Karl, Dr., německý-východopruský lékař,
paleontolog a sběratel, 13. 7. 1790 Danzig, pruská Provincie Západní
Prusy, Německo (nyní Gdansk, Polsko) – 4. 1. 1850 tamtéž.
Studoval od 1809 na universitě v Königsbergu v Provincii Východní Prusy
(nyní Kaliningrad, Rusko), poté do 1814 v Berlíně. Působil jako lékař
v Danzigu. Převzal po svém otci sbírku baltského jantaru a vybudoval z ní
jednu z největších sbírek nálezů jantaru (4216 exemlářů). Vydal její popis
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(1845–54). Studoval uzavřeniny fosilií v jantaru.
► BERENDT, Gottlieb Michael, Prof. Dr., německý-pruský geolog, 4. 1.
1836 Berlín, Prusko, Německo – 27. 1. 1920 Schreiberhau, sz. Krkonoše,
pruské Slezsko, Německo (nyní Szklarska Poreba, jz. Polsko).
Na universitě v Berlíně absolvoval 1863 studium pro báňské úředníky
(Bergreferendar), vč. geologie. 1863 uveřejnil práci o kvartérní geologii
pruské Provincie Brandeburska (širší okolí Berlína, nyní v sv. Německu, a
Poodří, nyní v z. Polsku), s první geologickou mapou této oblasti. Od 1873
mimořádný profesor na universitě v Königsbergu (Východní Prusy; nyní
Kaliningrad, Rusko), 1875 mimořádný profesor geologie báňské akademie
a university v Berlíně. Současně 1875–1904 působil v pruském Zemském
geologickém ústavu v Berlíně jako vedoucí oddělení německé nížiny,
s titulem Landesgeologe.
Zabýval se terciérem a spodním kvartérem (v té době diluvium) s.
Německa, zejména koncovými morénami, paleolimnologií, otázkou
pleistocenních říčních údolí. Vypracoval geologickou mapu města Berlína a
jeho okolí. Patřil k prvým stoupencům glaciální teorie O. Torella, 1893 vydal
práci o stopách zalednění v Krkonoších (v té době Riesengebirge). Člen
německé Akademie Leopoldina.
Berendt, G. M. (1863): Die Diluvialablagerungen der Mark Brandenburg.
Berlin
– (1893): Spuren einer Vergletscherung des Riesengebirges. – Jb. Kgl.
preuss. Geol. Landesanst. Bergakad. Berlin, 1891, 10, 90 s.
► BERG, Lev Semenovič, Prof., dr. biol., geogr. a filolog. nauk, ruskýsovětský vědec, 14. 3. (2. 3.) 1876 Bendery jv. od Kišiněva, Bessarabie, jz.
Rusko (nyní Tighina, Moldavie) – 24. 12. 1950 Leningrad, SSSR (nyní
Sankt Peterburg, Rusko).
Pracoval v Zoologickém institutu AN SSSR v Leningradě a jako profesor na
tamní universitě. Zabýval se mnoha obory, fyzickou geografií,
geomorfologií, kvartérní geologií, klimatologií, limnologií, zoologií,
paleontologií a evoluční biologií, dějinami vědy a filologií. 1946 akademik
AN SSSR.
Průkopník ruské limnologie, prováděl systematický výzkum fyzikálních a
chemických poměrů a biologie jezer, např. jezera Bajkal. Jako ichtyolog
shromáždil souhrn dat o recentních i fosilních rybách, z anatomie a
embryologie ruských ryb. Zabýval se paleobiogeografií kenozoické rybí
fauny, rekonstruoval její migrace v závislosti na vývoji glaciálů. 1936
studoval ryby jury z pohoří Karatau (nyní v Kazachstánu). 1947 v příručce
Atlas rukovodjačšich form iskopajemych faun SSSR zpracoval souhrn o
rybách triasu a jury. Navrhl prvou společnou systematiku fosilních a
recentních ryb. 1915 formuloval základy komplexní nauky o krajině
(Landšaftovedenije). 1916 předložil hypotézu pedogenetického původu
spraše v ruské Střední Asii. 1922 vystoupil s nedarwinistickou koncepcí
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evoluční nauky, odmítající v biologickém vývoji nahodilost a divergenci.
Jeho autogeneticko-ortogenetická teorie nomogeneze, předpokládála
neselekčně směrovanou (deterministickou) evoluci, z vnitřních zákonitostí
růstu, probíhající skokovitě. Nomogenezi dokládal např. na evoluci kordaitů
a paleozoických konifer. Jeho práce byla syntézou dobového
antidarwinistického evolučního myšlení, pokusem o vyvrácení darwinismu.
Po anglickém vydání knihy Nomogenesis etc. (1926) byl ostře kritizován ze
strany zahraničních biologů-darwinistů. 10 let byl předsedou Ruské
geografické společnosti. Uveřejnil více než 500 prací.
Berg, L. S. (1908): Aral'skoje more. Sankt Peterburg
– (1916): O proischoždeniji lessa. – Izv. Russ. geogr. Obšč., 52, 8.
– (1922): Nomogenez, ili evoljucija na osnove zakonomernostej. Angl.
překl. Nomogenesis or Evolution Determined by Law, London 1926.
– (1940): Sistema ryboobraznych i ryb, nyne živuščich i iskopajemych. – Tr.
Zool. Inst. AN SSSR (Leningrad), 5, 87–517.
► BERGEAT, Alfred Edmund, Prof. Dr., německý mineralog, vulkanolog
a ložiskový geolog, 17. 7. 1866 Passau, Bavorsko, Německo – 30. 7. 1924
Kiel, Holštýnsko, Německo.
Po získání doktorátu na universitě v Mnichově 1891 působil 1892–95 na
báňské akademii v saském Freibergu jako asistent u A.W. Stelznera. 1896
docent mineralogie a geologie university v Mnichově, 1899 profesor
ložiskové geologie báňské akademie v Clausthalu (Harz), 1909 profesor
mineralogie na universitě v Königsbergu (Východní Prusy; nyní Kaliningrad,
Rusko), 1921 profesor na universitě v Kielu.
Jako mineralog se zabýval zejména nerosty magmatických hornin a
rudních ložisek. Studoval vulkanické horniny a nerosty z Liparských
ostrovů, Stromboli, z Mexika a Guatemaly, vztah vulkanismu a geneze
ložisek. U granodioritu Concepción del Oro (Coahuila, s. Mexiko) popsal
kontaktní metamorfózu s látkovým přínosem z magmatu. Na základě
poznatků ze studijních cest (1897 Ural, 1898 Transylvánie, 1904 Monte
Amiata a ostrov Elba v Itálii, 1906 v rámci 10. Mezinárodního geologického
kongresu v Mexiku) a nevydaného Stelznerova rukopisu sepsal učebnici
rudních ložisek (1904–06). Posmrtně 1925 vyšla souhrnná práce jeho
poznatků z vulkanologie. Přítel Karl Sapper, studující vulkanismus
v Latinské Americe, zahrnul do své učebnice Vulkankunde (1927) B.
rukopisný materiál.
Bergeat, A. E. (1899): Die Äolischen Inseln Stromboli, Panaria, Salina,
Lipari, Vulcano, Filicudi und Alicudi geologisch beschrieben. – Abh. Bayer.
Akad. Wiss., 20, 1–274.
Stelzner, A. W. – Bergeat, A.E. (1904–06): Die Erzlagerstätten. 2 d. Leipzig
Bergeat, A. E. (1925): Die Vulkane. Leipzig, 96 s.
► BERGERON, Jules, Prof. Ing., francouzský geolog, 5. 5. 1853 Paříž,
Francie – 27. 5. 1919 tamtéž.
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Studoval na École centrale des arts et manufactures v Paříži metalurgii, ale
věnoval se pak výhradně geologii. 1878–97 pracoval jako "préparateur" v
geologické laboratoři pařížské university. Od 1894 profesor geologie na
École centrale v Paříži.
Zabýval se paleozoikem pohoří Montagne Noire v departmentech Aude a
Tarn (Languedoc) v j. Francii, kde vypracoval řadu geologických map 1 : 80
000. V Montagne Noire zjistil plynulou sedimentaci od kambria po spodní
karbon (dinant). Navrhl základy stratigrafie, objasnil složitou stavbu tohoto
pohoří, 1899 příkrovovou stavbu na jeho j. straně. Objevil zde faunu
středního kambria, blízkou středočeské primordiální fauně v Barrandově
pojetí, s odlišnostmi v některých specifických druzích (in Bull. Soc. géol.
France, 18, 1890, 171–174). Patřil k nejlepším znalcům fauny
francouzského paleozoika. Psal i o nálezech z čínského kambria, zabýval
se geologií oblasti Gibraltaru aj. 1898 president Société géologique de
France.
► BERGFEST, Arpád, Ing., čs.-slovenský báňský odborník, 15. 9. 1883
Salgotarján sv. od Budapešti, Uherské království, habsburská monarchie
(nyní sv. Maďarsko) – 1. 9. 1964 Banská Štiavnica, ČSSR (nyní střední
Slovensko).
Rodina pocházela z Banské Štiavnice, kde 1903 dokončil střední školu a
1916 tamní Báňskou a lesnickou akademii. Krátce působil v dolech v Baia
Sprie v Transylvánii (nyní v Rumunsku), poté nastoupil do revíru Banská
Štiavnica, ještě pod vedením Maďarského královského báňského
ředitelství. Po vzniku ČSR od 1919 v Banské Štiavnici báňský inspektor, od
1938 ředitel Štátného banského riaditelstva. Řídil rekonstrukce dolů a
prospekci, zejména otvírkou žíly Rozália (se zrudněním Cu) významně
prodloužil životnost závodu v Banské Hodruši. Po skončení 2. světové
války byl 1945 penzionován, ale 1951 reaktivován, pověřen vedením
výzkumné skupiny Ústředního báňského archivu pro Slovensko.
Vypracoval rozsáhlé báňskohistorické studie o Banské Štiavnici, Kremnici,
Smolníku a o hutních odvalech ve slovenských revírech. Dále se zabýval
geologií a petrografií revíru Banská Štiavnica a středoslovenskými
kenozoickými vulkanity.
► BERGHAUS, Heinrich, Dr., německý geograf a kartograf, 3. 5. 1797
Kleve, Vévodství Kleve, Vestfálsko, Německo – 17. 2. 1884 Stettin (Štětín),
pruská Provincie Pomořansko, Německo (nyní Szczecin, Polsko).
Studoval na universitě v Marburgu a v Berlíně. V Berlíně pak přednášel
geometrii, matematiku a kreslení na stavitelské akademii. Od 1829
spolupracoval s Wilhelmem Perthesem (1793–1853), majitelem
nakladatelství Justus Perthes (založeno 1785) ve městě Gotha,
zaměřeného na vydávání kartografických děl. 1839 přesídlil do Potsdamu,
kde založil Geographische Kunstschule, první školu tohoto druhu v Evropě.
1848 škola zanikla pro finanční potíže. Vypracoval mapy Německa (40
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listů), Iberského poloostrova, Afriky aj. Pro přítele Alexandra von
Humboldta sestavil atlas do jeho díla Kosmos. S Humboldtovou podporou
vydával 1838-48 u Perthese Fyzikální atlas (Der Physikalischer Atlas des
H. B., 18 d.), který tvořilo celkově 90 listů map s meteorologickým,
hydrografickým,
geologickým
(15
map),
geomagnetickým,
fytogeografickým, zoogeografickým a antropogeografickým obsahem. Bylo
to první dílo tohoto typu ve světové kartografické literatuře. Kladl důraz na
estetické kvality mapových děl. 1838 jako první použil pojem izobara. Od
1847 redigoval časopis Zeitschrift für Erdkunde.
► BERGIUS, Friedrich, Doc. Dr., německý chemik-technolog a
podnikatel, 11. 10. 1884 Goldschmieden nedaleko Breslau, pruské
Slezsko, Německo (nyní městská část Wroclavi, Polsko) – 30. nebo 31. 3.
1949 Buenos Aires, Argentina.
Po studiu v Breslau a Lipsku (promoval 1907) asistent u Waltera Nernsta v
Berlíně a Fritze Habera v Karlsruhe. 1909 se habilitoval na technice v
Hannoveru, kde byl 1911–13 soukromým docentem pro obor fyzikální
chemie. Od 1908 se zabýval hydrogenací organických látek. 1910 založil
privátní laboratoř pro výzkum uhlí a vysokotlakých procesů. Od 1913
vedoucí výzkumné laboratoře firmy Th. Goldschmidt AG v Essenu. Jako
člen představenstva firmy zřídil 1916 laboratoř pro výzkum uhlí v
Mannheim-Rheinau.
1913 popsal katalytický hydrogenační účinek vodíku na uhlí a těžké oleje
při vysokém tlaku (Die Anwendung hoher Drucke bei chemischen
Vorgängen etc. Halle). Praktické možnosti využití hydrogenace organických
sloučenin vedly později B. k vypracování technologie výroby syntetického
benzinu z uhlí (berginizace). Vzhledem k nedostatku ropy z vlastních
ložisek v Německu byla tato metoda ve velkém rozsahu průmyslově
aplikována. Při výzkumu prouhelňování B. 1913 prokázal, že v laboratoři při
umělém prouhelňování recentních rostlinných látek se proces zvýšením
tlaku zintensivňuje. Studoval přeměny dřeva v cukry pro potravinářské
účely, což bylo významné pro německou produkci potravin za 2. světové
války. Člen správních rad v řadě německých i zahraničních společností v
chemickém, ropném a uhelném průmyslu. 1931 obdržel spolu s Carlem
Boschem (1874–1940) Nobelovu cenu za chemii.
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