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►►► Zprávy a oznámení 
 
♦ Pozvánka na jarní exkurzi České geologické společnosti č. 41 
 Jiří Jiránek a Zdeněk Táborský 
Dvoudenní exkurze s názvem „Impaktní kráter Ries a další 
jihoněmecké geologické lokality“ se bude konat ve dnech 21. a 22. 
dubna pod vedením kolegů Günthera Kletetschky a Jiřího Jiránka. 
Během exkurze navštívíme geologické muzeum manželů Zajíčkových 
v Gersbachu, impaktní kráter Ries (lomy v Aumühle a Altenburgu a 
muzeum kráteru), impaktní kráter Steinheim (centrální pahorek, lom 
v Burgstallu a muzeum kráteru), středověké město Nördlingen s gotickou 
katedrálou, muzeum jurských zkamenělin v Solnhofenu (lokalita, z níž 
byl poprvé popsán proslulý Archaeopteryx), pseudoantická Walhalla nad 
Dunajem s panteonem německých kulturních velikánů, a na lokalitě 
Grosser Pfahl u Viehtachu se projdeme podél části bavorského 
křemenného valu. 
Nocleh bude pravděpodobně v hotelu ve městě Ulm. 
Na exkurzi se můžete hlásit písemně, telefonicky, nebo e-mailem u RNDr. 
Z. Táborského, Česká geologická služba, Geologická 6, 152 00 Praha 5, 
e-mail: zdededek@seznam.cz, tel: 606 284 696. 
Počet míst je omezen na 45 osob. Přednost budou mít především 
členové České geologické společnosti, z nečlenů ti, kteří jsou 
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pravidelnými a spolehlivými účastníky našich exkurzí a přihlédnuto 
bude také k datu přihlášení. 
Vybraní účastníci budou včas informováni. Podmínkou pak bude zaslání 
zálohy 2000,- Kč na bankovní účet Společnosti. Konečné vyúčtování 
bude provedeno po skončení exkurze. Předpokládáme, že poplatek 
nepřekročí sumu 2500,- Kč. V poplatku je zahrnut nocleh, autobus a 
vstupné do muzeí. Stravu si zajistí každý účastník sám. 
Odjezd v sobotu 21. dubna v 6:00, pravděpodobně ze stanice metra 
Smíchovské nádraží. Předpokládaný návrat do Prahy v neděli 22. dubna 
kolem 20:00 hod. 
K exkurzi bude vydán tištěný průvodce s programem v ceně 50 Kč. 
 

♦ Podzimní exkurze České geologické společnosti č. 44  
 Pavla Gürtlerová 
Připravovaná podzimní dvoudenní exkurze nás zavede do východních 
Čech. Zde se seznámíme s následky geologických procesů, které 
ovlivnily formování vývoje hornin v Broumovském výběžku. Navštívíme 
několik geologických lokalit, které tento vývoj dokumentují. Od triasových 
pískovců (lom U devíti křížů – odtud pochází dinosauří stopy, třeba 
najdeme další), přes hronovskopoříčskou poruchu (Svatoňovice – U 
bunkru), Jestřebí hory (araukarity), zbytky po těžbě černého uhlí a 
pohraniční opevnění v Odolově, až do křídových sedimentů 
reprezentovaných především pískovcovými skalními městy v Adršpachu, 
Teplicích nad Metují a v Broumovských stěnách. Možná navštívíme i 
andezitové lomy v Javořích horách na okraji Broumovské kotliny. Během 
cesty určitě neopomineme shlédnout některé kulturní skvosty 
architektury této oblasti. 
 
♦ Průzkum zájmu o vícedenní exkurzi do Francie. Zdeněk Táborský 
Jednalo by se o 5–10 denní exkurzi do Burguňska s návštěvou 
zajímavých geologických lokalit, na příklad krápníkové jeskyně 
s pozůstatky cca 1000 jeskynních medvědů, sídliště cromaňonských 
lovců koní, nálezy jurských zkamenělin, černouhelný důl, případně sopky 
v okolí Clermont-Ferrand a další. Další možnou náplní exkurze může být 
návštěva místních vinných sklepů, výroba vína, vinice na jurských 
vápencích v Burguni a na žulovém podkladu v Beaujolais, případně 
některé významné kulturní památky Burguňska. 
Exkurze by se uskutečnila v případě takového zájmu, který by naplnil 
autobus, případně mikrobus. 
Prosím nezávazné, ale vážné zájemce, aby se mi ozvali a současně 
udali kolikadenní exkurzi by dali přednost. 
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♦ Geologická vycházka do Řeporyj a okolí Pavel Bokr 
kterou pořádá Muzeum Českého krasu v Berouně, se bude konat v 
sobotu 12. 5. 2018. Sraz zájemců je v 10:00 na náměstí v Řeporyjích. 
Navštívíme čtyři významná paleontologická naleziště: mezinárodní 
stratotyp (hraniční interval dvou geologických období) v lomu Požáry, 
odkryv v Mládkově ulici nabízí možnost seznámit se se zkamenělými 
stopami živočichů a památkách po jejich činnosti na dně moře a 
světoznámé naleziště Mušlovka nabídne sběratelům nepřeberné 
množství silurských zkamenělin hlavonožců, mlžů, plžů a trilobitů. Na 
posledním nalezišti – tzv. "Lobolitové stráni" bude možnost odebrat si do 
tašek či sáčků rozpadavý navětralý vápenec a doma v čajovém sítku pod 
proudem vody vyplavit krásné drobné zkameněliny. Řeporyje a okolí 
nabízí pestrou nabídku zkamenělých živočichů a významných 
geologických fenoménů. 
Poplatek za exkurzi činí: dospělí 50,- kč, děti 25,- kč, rodina (do 5 osob, 
max. 2 dospělí) 100,- kč. 
Případné změny viz: http://www.muzeum-beroun.cz/ 
 
♦ Vážení kolegové, 
pro Vaši informaci níže uvádím obsah posledních dvou čísel časopisu 
Journal of Geosciences. (3/2017 a 4/2017). 
Příjemné počtení za celou redakční radu přeje Vojtěch Janoušek 
► Journal of Geosciences / Volume 62 / 2017 / 3 
● MORB melt metasomatism and deserpentinization in the peridotitic 
member of Variscan ophiolite: an example of the Braszowice–Brzeźnica 
serpentinites (SW Poland) – WOJTULEK PM, PUZIEWICZ J, NTAFLOS T, str. 
147–164 

● Textural records and geochemistry of the Kermanshah mantle 
peridotites (Iran): implications for the tectonic evolution of southern 
Neo-Tethys – MORADPOUR A, ZAREI SAHAMIEH R, AHMADI KHALAJI A, 
SARIKHANI R, str. 165–186 

● Primary and secondary textures of dolomite in Eppawala carbonatites, 
Sri Lanka: implications for their petrogenetic history – MADUGALLA NS, 
PITAWALA A, MANTHILAKE G, str. 187–200 

● Línekite, K2Ca3[(UO2)(CO3)3]2.8H2O, a new uranyl carbonate mineral 
from Jáchymov, Czech Republic – PLÁŠIL J, ČEJKA J, SEJKORA J, 
HLOUŠEK J, ŠKODA R, NOVÁK M, DUŠEK M, CÍSAŘOVÁ I, NĚMEC I, EDEROVÁ 

J, str. 201–213 
► Journal of Geosciences / Volume 62 / 2017 / 4 
● Fingerprints of magma mingling processes within the Miocene Zebín 
tuff cone feeding system (Jičín Volcanic Field, Czech Republic) – 
VLADISLAV RAPPRICH, SARAH SHIELDS, PATRICIE HALODOVÁ, JENNIFER 

http://www.muzeum-beroun.cz/


4



LINDLINE, BENJAMIN VAN WYK DE VRIES, MICHAEL S. PETRONIS, JAN 

VALENTA, str. 215–229 

● Petrology and geochronology of felsic volcanics in the Sabga area 
(Bamenda Highlands): implications for age variation along the 
Cameroon Volcanic Line – EDITH ETAKAH BATE TIBANG, CHEO EMMANUEL 

SUH, JOHN COTTLE, KEVIN IJUNGHI ATEH, ANICET FEUDJIO TIABOU, LINUS 

ANYE NCHE, VIVIAN BIH CHE, AKUMBOM VISHITI, str. 231–246 
● An unusual Ni–Sb–Ag–Au association of ullmannite, allargentum, Au-
rich silver and Au-bearing dyscrasite from Oselské pásmo “silver” Lode 
of Kutná Hora Pb–Zn–Ag ore district (Czech Republic) – RICHARD 

PAŽOUT, VLADIMÍR ŠREIN, ZUZANA KORBELOVÁ, str. 247–252 
● A novel sheet topology in the structure of kamitugaite, 
PbAl[(UO2)5(PO4)2.38(AsO4)0.62O2(OH)2](H2O)11.5 – JAKUB PLÁŠIL, str. 
253–260 

● Babánekite, Cu3(AsO4)2 ∙ 8H2O, from Jáchymov, Czech Republic – a 
new member of the vivianite group – JAKUB PLÁŠIL, PAVEL ŠKÁCHA, JIŘÍ 

SEJKORA, RADEK ŠKODA, MILAN NOVÁK, FRANTIŠEK VESELOVSKÝ, JAN 

HLOUŠEK, str. 261–270 
● Molecular structure of the phosphate mineral koninckite – a vibrational 
spectroscopic study – JAKUB JIRÁSEK, JIŘÍ ČEJKA, LUBOŠ VRTIŠKA, 
DALIBOR MATÝSEK, XIUXIU RUAN, RAY L. FROST, str. 271–279 

 
♦ Café Barrande, program na 1. pololetí 2018 
 Jiří Jiránek a Vladimír Sattran 
Přírodovědný klub na adrese Ježkova 8/921, Praha 3, je otevřen každý 
čtvrtek od 16:00. Začátky besed, pokud není uvedeno jinak, jsou v 17:00. 
Vstup zdarma za podmínky konzumace alespoň jednoho nápoje. Vína z 
Velkých Bílovic. Vstupné je minimálně jeden nápoj z baru. Pro 
přednášející je k dispozici dataprojektor; notebook je třeba přinést vlastní 
(nutná stará placatá USB koncovka pro propojovací kabel z projektoru). 
V případě neuskutečnění oznámené přednášky bude náhradní program 
„Večer s Ježkovým klavírem“, nebo promítání obrázků z cest. Pro 
případné změny sledujte: www.geology.cz/cafe-barrande/nabidka 

01. 03. Ing. Jiří Haleš: Můj život s plazy 
08. 03. Dr´s. Petr a Lenka Hradečtí: Dojmy z Barmy   
15. 03. Vladimír Prouza: Vzpomínky na to, jak se žilo v české 

geologické expedici v Iráku 
22. 03. Dr. Helena Vysoká: Hranická propast 
29. 03. Posezení u Ježkova klavíru před Velikonocemi 
05. 04. Dr. Zdeněk Táborský: Příroda Mongolského Altaje 
12. 04. Geopark Somoto v Nikaragui (Dr. Petr Hradecký) 

http://www.geology.cz/cafe-barrande/nabidka
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19. 04. Ta naše písnička česká (večer při písničkách Karla Hašlera 
s Vladimírem Pecharem a možná i harmonikou Josefa 
Tesaře) 

26. 04. Miloslav Dvořáček – Dr. Dan Hutňan:  Chýnovská jeskyně 
kamerou ve virtuální realitě, a Co je nového ve 
speleopotápěčském výzkumu na Sardínii 

03. 05. David Praus: Obrázky z Íránu 
10. 05. Prof. Bohumír Jánský: Jak jsme objevovali prameny 

Amazonky (za neuskutečněnou přednášku ve II. pol. 2017) 
17. 05. Tradiční setkání Čermákovců 
24. 05. Dr. Jan Žbánek:  Herodosovy paláce (Izrael) 
31. 05. Večer nad literární tvorbou geologů – spisovatelů a básníků 

(Přivítáme i ukázky děl, které sami přinesete!) 
07. 06. Dr. Jiří Jiránek: Sopečný ostrov Santorini (Théra) 
14. 06. O geolozích s vtipem (večer anekdot a veselých příhod 

z publikací i autopsie) 
21. 06. Dr. Zdeněk Táborský: Nad novou geologickou knihou pro děti 

„Měli mravenci žihadla?“ 
28. 06. Rozloučení před prázdninami 

 
♦ Pozvánka na přednášky paleontologické sekce Společnosti 
Národního muzea v roce 2018 Jana Bruthansová 
12. 3. – RNDr. Milan Libertin, Ph.D. – I Gobi byla kdysi zelená 
16. 4. – Doc. RNDr. Jaroslav Marek, CSc. – O českých skalnících 
8. 10. – Doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. – Geologie a paleontologie 

Rokycanska 
10. 12. – Doc. RNDr. Jiří Kvaček, CSc. – Paleontologie rostlin scrchní 

křídy ve střední Evropě 
Přednášky se konají vždy v 18,00 v přednáškovém sále H v nové 
budově NM 
 
♦ Přednášky a akce Mineralogického klubu Česká Třebová, z. s.  
v 1. pololetí 2018 Milan Michalski a Jan Peringer 
Zveme všechny zájemce o mineralogii, geologii, paleontologii a ochranu 
přírody na naše besedy v 1. pololetí 2018. Besedy se uskuteční 
v učebně Základní školy Habrmanova v České Třebové.  Začátek besed 
v 17 hodin. 
Středa 21. března – přednáška Mgr. Pavla Škáchy – mineralogické 

zajímavosti Jáchymovska. 
Středa 18. dubna – přednáška doc. RNDr, Stanislava Jelena, CSc. – 

Banskoštiavnický stratovulkán, jeho zrudnění a mineralizace.  
Středa 23. května – přednáška Mgr. Petra Gadase Ph.D – pegmatity 

masivu Strzegom – Sobótka.  
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Čtvrtek 24. května – mineralogická olympiáda - otevřená soutěž pro 
žáky základních a středních škol České republiky. Informace 
k olympiádě jsou zveřejněny na webových stránkách Klubu.  

Středa 13. června –  přednáška RNDr. Petra Rajlicha, CSc. – Za obřími 
krystaly do Namibie. Informace k připravované exkurzi do jižních 
Čech. 

Čtvrtek 5. 7. – neděle 8. 7. – pravidelná letní mineralogická exkurse – 
jižní Čechy. 

Upozornění: vlivem nepředvídaných okolností může být plán práce Klubu 
změněn. V tom případě budou členové Klubu včas informováni.  Pro 
ostatní zájemce budou změny oznámeny na:  
http://www.mkceskatrebova.websnadno.cz 
kde se současně dozví další informace o činnosti MK. 
 
♦ Minerály Českého středohoří – kniha a výstava v Ústí nad Labem 

Jan Bubal a Ivan Turnovec 
Svým rozsahem unikátní výstavu Minerály Českého středohoří zahájilo 
ve čtvrtek 9. listopadu 2017 Muzeum města Ústí nad Labem. Součástí 
slavnostního zahájení výstavy, na které lze spatřit zhruba 1500 vzorků 
převážně z Českého středohoří, z nichž některé jsou opravdu výjimečné, 
byl i křest stejnojmenné knihy a kalendáře. Kurátorce výstavy RNDr. 
Zuzaně Vařilové se podařilo ve spolupráci se sběrateli vytvořit opravdu 
zajímavou kolekci.  
Na výstavě, která nakonec „nabobtnala“ do takových rozměrů, že musela 
být umístěna do pěti výstavních sálů, mohou návštěvníci spatřit jak 
historické vzorky pocházející z českých muzeí, tak novodobé nálezy 
zapůjčené od soukromých sběratelů. K vidění jsou typické ukázky 
minerálů náležících ke skupině zeolitů, jehlicovité drúzy natrolitu, ukázky 
chabazitu, thomsonitu, apofylitu či vzácného zeofylitu, ale i minerály, 
které jsou přímo součástí vulkanických hornin. V ústeckém muzeu lze 
také spatřit skutečné unikáty, jako jsou např. vzorky drahých opálů 
z lomu na Mariánské skále, kterých bylo dosud nalezeno asi jen pět 
nebo unikátní několik desítek centimetrů velké krystaly aragonitu z vrchu 
Číčov, dnes státem chráněné přírodní památky. 
Není ani opomenut odkaz badatelů věnujících se studiu minerálů v 
Českém středohoří, počínaje Josefem Emanuelem Hibschem, výčtu více 
než 30 geologů a mineralogů je věnována celá stěna slávy. Zeolity a 
další minerály z čedičů a fonolitů jsou logicky hlavní náplní výstavy. Patří 
jim zasloužená pozornost. Těžbě a zpracování českého granátu, 
významnému minerálu, jehož dobývání a zpracování neodmyslitelně 
k Českému středohoří patří, je věnován samostatný sál. Kromě ukázek 
granátů a doprovodných minerálů, jsou zde těžební fotografie, splav a 
brusičský stůl. Je zde, kromě ukázek šperků také vystavena i replika 

http://www.mkceskatrebova.websnadno.cz/
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nejznámější granátové soupravy pocházející z Třebívlického panství, 
které jejich poslední majitelka Ulrika von Levetzow věnovala poddaným 
žijícím v okolí Třebívlic. Zajímavě je řešena i instalace s tím, že jsou 
vzorky ve vitrinách zakomponovaných do šablon tvořených obrysem 
vulkánů, ve tmavém prostředí jednotlivých sálů jsou osvětleny, a tím 
zvýrazněny, jednotlivé prezentované vzorky. 
Co se knihy Minerály Českého středohoří týče, jde o kolektivní dílo, 
autory jsou Z. Dvořák, M. Radoň, J. Svejkovský, O. Janeček, P. Dvořák 
a P. Fuchs. Autorské fotografie jsou doplněny historickými snímky z 
muzejního archivu a několika mapkami. Podařená obálka, grafická 
úprava a sazba knihy je prací kurátorky RNDr. Zuzany Vařilové. 
Vydavatelem je Muzeum města Ústí nad Labem.  
Kalendář pro rok 2018 je tvořen souborem dvanácti originálních fotografií 
Petra Fuchse, jde o velmi hezké snímky zeolitů. Je v něm, před 
nastavením lednové strany i upoutávka na výstavu, která bude otevřena 
pro veřejnost až do 25. března. Knihu lze objednat na adrese 
museumusti@museumusti.cz . Výstavu i knihu, která je kvalitně 
zpracována, vřele doporučujeme. 
 

►►► Společenská rubrika a výročí 
 
♦ Životní jubilea členů České geologické společnosti od 1. 3. do 31. 8. 2018 

60 let 

14. 3. RNDr. Helena Voborníková 

6. 5. Ing. Josef Marek 

31. 5. RNDr. Hana Koppová 

65 let 

13. 4. RNDr. Vladimír Šrein, CSc. 

4. 6. RNDr. Květoslav Vlk 

8. 6. RNDr. Stanislav Staněk 

5. 7. Doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc. 

22. 7. RNDr. Jiří Sedlák 

70 let 

21. 8. RNDr. Martin Košíček 

75 let 

9. 5. RNDr. Josef Ševčík 

24. 5. Ing. Miloš Polenka 

7. 6. RNDr. Josef Matouš 

9. 6. Ing. Petr Pruner, CSc. 

11. 6. RNDr. Jaromír Pospíšil 

30. 6. RNDr. Svatopluk Půda 

6. 7. RNDr. Ivan Turnovec 

31. 7. RNDr. Jaromír Šantrůček 

80 let 

21. 6. RNDr. Vilém Bárta 

6. 7. RNDr. Jana Zikmundová 

5. 8. RNDr. Jan Král 

27. 8. RNDr. Miloš Růžička, CSc. 

81 let 

3. 3. RNDr. Blanka Studničná 

10. 4. Ing. Václav Rybařík 

13. 5. RNDr. Eva Píchová 

17. 5. RNDr. Vladimír Čermák, DrSc. 

22. 5. RNDr. Ing. Jaromír Solnický 

22. 5. RNDr. Ivan Vavřín, CSc. 

29. 5. RNDr. Jan Drozen, CSc. 

22. 6. RNDr. Jan Duffek, CSc. 

11. 7. Prof. Ing. Zdeněk Vašíček, DrSc. 

28. 7. Prof. RNDr. Zlatko Kaček, DrSc. 

9. 8. Doc. RNDr. Tomáš Pačes, CSc. 

mailto:museumusti@museumusti.cz
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82 let 

10. 3. PhDr. Mgr. Jiřina Kremerová 

1. 4. Prof. Jiří Láznička 

19. 4. Prof. RNDr. Jiří Pešek, DrSc. 

7. 5. RNDr. Stanislav Vrána, CSc. 

29. 5. RNDr. Jaroslav Veselý 

9. 6. RNDr. Jiří Křesťan, CSc. 

2. 7. Ing. Milan Bartášek 

9. 7. RNDr. Vladimír Čabla, CSc. 

28. 7. Ing. Miloslav Ďuriš, CSc. 

83 let 

18.3. RNDr. Josef Hájek, CSc. 

22.3. RNDr. Marta Chlupáčová, CSc. 

13.4. Prof. RNDr. Petr Čepek, CSc. 

25.4. RNDr. Marcela Bukovanská, CSc. 

1.5. RNDr. Antonín Blüml 

4.5. MUDr. Jiří Němeček 

1.7. RNDr. Jaroslav Vácha 

4.7. RNDr. Bohumír Škuthan, CSc. 

18.7. RNDr. Petr Orel, CSc. 

2.8. Ing. Marie Čermáková 

14.8. Ing. Eva Novotná 

29.8. Ing. Petr Koudelka, CSc. 

84 let 

2.3. RNDr. Jan Mašek, CSc. 

3.4. Otto Plášek 

19.5. RNDr. Josef Vybíral 

23.5. Mgr. Emílie Bernardová 

28.5. Ing. Vladimír Karel 

22.6. Ing. Olga Sobotková 

27.6. Doc. Ing. Jan Rybář, CSc. 

1.7. RNDr. Jana Líbalová 

25.7. RNDr. Miloš Lang, CSc. 

85 let 

4.3. Prof. RNDr. Mir. Štemprok, CSc. 

9.3. RNDr. Ing. Jaroslav Dykast, CSc. 

21.3. RNDr. Karel Němeček 

6.4. Dr. Jiří Březina 

25.4. RNDr. Jiřina Reiterová 

25.5. RNDr. Vojtěch Kněžek 

19.6. Dr. František Pícha, Ph.D. 

86 let 

16.5. RNDr. Norbert Krutský 

2.7. Ing. Vladimír Stodola 

9.8. Prof. RNDr. Libuše Smolíková, DrSc. 

14.8. RNDr. Drahomíra Březinová 

87 let 

12.3. RNDr. Jaroslav Hak, CSc. 

26.3. RNDr. Jan Kněžek 

6.5. RNDr. Marie Starobová 

18.6. RNDr. Pavel Röhlich 

19.6. Ing. Helena Bůžková, CSc. 

12.8. Doc. RNDr. Danuše Štemproková, CSc. 

22.8. RNDr. Ladislav Pokorný 

31.8. RNDr. Augustin Kocák, CSc. 

88 let 

14.8. Prof.RNDr.Jaromír Demek,DrSc. 

89 let 

12.5. RNDr. Miroslav Vejlupek 

21.7. RNDr. Petr Kühn, CSc. 

11.8. RNDr. Joel Pokorný 

90 let 

4.4. RNDr. Evžen Andres 

14.4. Ing. Radan Květ, CSc. 

8.5. RNDr. Arnošt Dudek, DrSc. 

19.6. Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc. 

23.8. RNDr. Olga Nekvasilová, CSc. 

  91 let 

20.5. Mgr. Jaroslav Záleský 

92 let 

16.3. RNDr. Marie Prosová, CSc. 

93 let 

28.3. RNDr. Ján Dornič, CSc. 29.8. RNDr. Vlasta Zukalová 

95 let 

27.8. RNDr. Zdeněk Vejnar, DrSc. 

96 let 

30.3. RNDr. Oto Fusán, DrSc. 
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Omlouváme se za případné chyby a nedostatky, ale veškeré tituly a data 
narození jsou uvedeny tak, jak byly do sekretariátu společnosti nahlášeny. 
Změny prosíme, hlaste průběžně. 
Prosíme všechny členy, jejichž jubileum se blíží a kteří si nepřejí být mezi 
jubilanty uvedeni, aby tuto skutečnost oznámili včas na sekretariátu 
společnosti a předešli tak nežádoucím mrzutostem. Tamara Sidorinová 
 
♦ Smutná oznámení 
† V létě roku 2017 zemřela dlouholetá členka naší Společnosti, RNDr. 
Jarmila Waldhausrová, CSc. ústní sdělení 
† 12. července 2017 zemřel RNDr. Jaroslav Tonika, CSc. parte 
† RNDr. Bedřich Žert, dlouholetý člen naší Společnosti, nás opustil náhle v 
neděli 10. září 2017 ve věku nedožitých 90 let. S naším geologickým 
přítelem jsme se rozloučili 18. 9. ve 14 hodin ve velké síni Krematoria ve 
Strašnicích. Smuteční projev přednesl senátor RNDr. Ing. Jaromír Štětina, 
který s Bedřichem Žertem pracoval v Iránu a různých akcích Geoindustrie. 
RNDr. Bedřich Žert ještě ve čtvrtek 7. září navštívil naši kavárničku  Café 
Barrande na Žižkově a rozprávěl s přáteli. Budeme na něj vždy rádi 
vzpomínat! Vladimír Sattran 
† 19. září 2017 zemřel po dlouhé a těžké nemoci dlouholetý člen naší 
společnosti, prof. RNDr. Jan Zapletal, CSc. parte 
† 24. listopadu 2017 zemřela po dlouhé těžké nemoci dlouholetá 
pracovnice laboratoře RTG difrakce České geologické služby, paní Irena 
Haladová parte 
 
♦ V roce 2018 vzpomínáme následující výročí Zdeněk Táborský 

V roce 1818 se narodili Otto Hingenau a Carl Ferdinand Roemer 
V roce 1868 se narodil Rudolf Barta 
V roce 1918 se narodili Stanislav Brandejs a Marie Palivcová  
V roce 1768 zemřel Jan Křtitel Boháč 
V roce 1918 zemřeli Johnesberg Conrad von John, Anton Pelikan a 

František Ryba 
V roce 1968 zemřeli Josef Augusta, Bohdan Bayer, Ota Hynie a Oldřich 

Pacák 
Vybráno z Naučného geologického slovníku, rok vydání 1961, dodatek 
„Biografie pracovníků geologických věd“, doplněno údaji z archivu České 
geologické společnosti a z Biografie Pavla Vlašímského. 
 
♦ Ing. Radan Květ, CSc. devadesátiletý  
 Tomáš Pačes, Zdeněk Táborský 
Radan Květ se narodil 14. dubna 1928 v Opavě. V roce 1952 získal titul 
inženýra chemie na Vysokém učení technickém v Brně. Po krátkém 
působení v Lachemě Brno pracoval v brněnské pobočce Ústředního ústavu 
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geologického a poté v Geografickém ústavu ČSAV, kde se stal vedoucím 
vědeckým pracovníkem. 
Radan Květ se v šedesátých a sedmdesátých letech, ale i později zabýval 
hydrogeochemickou problematikou minerálních vod. Zejména studoval 
vertikální zonálností chemického složení vod, vznik hlubinných vod 
Ostravska, hydrogeochemii vod v neogénu karpatské předhlubně, ale 
zabýval se i znečištěním podzemních vod dusičnany a původem sulfanu 
v minerálních vodách a dalšími hydrogeochemickými problémy. Poukázal 
na význam mikrobiologie při vzniku chemického složení některých našich 
minerálních vod. V roce 1978 vydal spolu s kolegou Georgijem Kačurou 
publikaci „Minerální vody Severomoravského kraje“ a v roce 2011 mu vyšla 
souborná publikace „Minerální vody České Republiky“, kde stručnou 
formou s rozsáhlou fotodokumentací shrnul aktuální informace o vzniku, 
historii a současném stavu zdrojů těchto vod.  Květ se spolu 
se Stanislavem Gazdou z GÚDŠ v Bratislavě zasloužil  o založení 
Československého hydrogeochemického střediska při Československé 
společnosti pro mineralogii a geologii a Slovenské geologické společnosti. 
Toto středisko od svého založení v r. 1972, pod nynějším názvem Česko-
Slovenské hydrogeochemické středisko, pořádá každoročně odborný 
seminář s exkurzí. Těchto akcí se Radan Květ po mnoho let aktivně 
účastnil. Zájem o původ našich minerálních a termálních vod vedl Květa 
k jinému tématu, a sice k zájmu o hlubinnou tektoniku. Už v roce 1970 
publikoval stať o výskytu Československých uhličitých vod a jejich sepětí 
se systémy puklin a hlubokými zlomy. Problémem globálních tektonických 
projevů se začal zaobírat stále více a po přechodu z Ústředního ústavu 
geologického do Geografického ústavu ČSAV v Brně v r. 1976 tato 
problematika ekvidistančních poruchových systémů v jeho bádání 
převážila. Ke konci svého geologického působení vytvořil model periodické 
geologické časové tabulky. 
Od roku 1991 je Radan Květ sice v důchodu, avšak dále je stále velmi 
aktivní. Začal se věnovat problematice starých stezek především v Brně a 
na Brněnsku a v této souvislosti zbudoval nový obor – stibologii, nauku o 
starých stezkách. Vydal řadu časopiseckých textů a knižních publikací ze 
všech oblastí své odborné činnosti. Věnuje se také kulturně-osvětové práci. 
Je jedním ze zakládajících členů brněnské pobočky Klubu přátel 
výtvarného umění, jehož činnost jako předseda po tři desetiletí organizoval. 
Svou erudovanou prací Radan Květ významně přispěl k pochopení hodnot 
kulturní krajiny na Brněnsku, na jižní Moravě i v celé České republice. 
V roce 2012 mu byla udělena Cena města Brna v kategorii přírodní vědy. 
Do dalších let přejeme Radanovi pevné zdraví a jeho typický, neutuchající 
optimismus. 
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♦ Vladimír Bělohradský je osmdesátníkem 
Josef Klomínský a Ferry Fediuk 

Vynikající znalec geologie severních Čech Vladimír 
Bělohradský se narodil 9. 4. 1938. V 50. letech 
absolvoval geologickou průmyslovku, kde jeho 
spolužáky byli Petr Láznička, Jan Marek, Jiří 
Křesťan, Karel Pošmourný a řada dalších, později 
známých geologů. Mnoho let pracoval jako geolog 
na Liberecku v Severočeském rudném průzkumu a 
pak také u Československého uranového průmyslu 
ve Stráži pod Ralskem. Spolupracoval s řadou 
geologů Přírodovědecké fakulty UK a České 

geologické služby v Praze. Obdivuhodně široká je jeho všestranná 
posudková geologická činnost a vysoko jsou oceňovány jeho příspěvky 
vlastivědné povahy, zejména výrazný podíl na výstavě Oblastního muzea v 
Liberci "Geologie Jizerských hor a Liberecka" a na výzkumu severočeských 
podzemních vodovodních přivaděčů. Máme-li charakterizovat oslavencovy 
nejvýraznější vlastnosti, musíme uvést jeho mimořádnou skromnost, 
pečlivost, spolehlivost, odbornou fundovanost a nezdolnou aktivitu. Nyní je 
stále činný jako terénní geolog prakticky na celém území České republiky 
s oprávněním Ministerstva životního prostředí pracovat pro veřejnost 
v oboru inženýrské geologie a hydrogeologie. K jeho významnému 
životnímu jubileu mu celá geologická veřejnost přeje ještě mnoho let 
aktivního života. 
 
♦ Před devadesáti roky se narodil zakladatel moderní výuky a 
výzkumu uhelné geologie Václav Havlena Jiří Pešek 

28. června 1984, krátce po svých 56. narozeninách, 
náhle zemřel RNDr. Václav Havlena, docent 
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.  
V. Havlena se narodil v Novém Bohumíně v rodině 
celníka 2. června 1928. V roce 1947 absolvoval 
s vyznamenáním reálné gymnázium v Praze a byl 
přijat na Geologicko-geografickou fakultu (dnes 
PřFUK). V roce 1951 skončil studium na Geologicko-
paleontologickém ústavu této fakulty a o rok později 
dosáhl titulu doktora přírodních věd (RNDr). Už 

v roce 1950 publikoval svá první odborná sdělení. V letech 1951–1954 byl 
řádným aspirantem fakulty. Věnoval se fytopaleontologii a studiu ložisek 
kaustobiolitů. Krátce po zřízení katedry nerostných surovin byl ustanoven 
jejím odborným asistentem. Z nadějného paleontologa a regionálního 
geologa se záhy stává zakladatel a průkopník moderní výuky a výzkumu 
uhelné geologie. V roce 1956 obhájil jako jeden z prvních na této fakultě 
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V. Havlena vítá účastníky semináře, duben 1983 

kandidátskou disertační práci věnovanou analýze cyklů žacléřského 
souslojí vnitrosudetské pánve a dosáhl tak titulu kandidáta věd (CSc). O 
dva roky později 1958 se habilitoval jako státní docent pro geologii a 
petrografii ložisek uhlí. 
V letech 1963–1965 vyšla v Nakladatelství Československé akademie věd 
jeho třísvazková kniha Geologie uhelných ložisek, která se stala 
fundamentální prací v tomto oboru. Českoslovenští geologové tak dostali 
do rukou dílo, které komplexností a vědeckou hodnotou zpracované 
problematiky nemá dodnes obdoby ani u nás, ani v zahraničí. Od roku 
1968 V. Havlena usměrňoval vědecký obsah a náplň uhelně geologických 
seminářů pořádaných katedrou ložiskové geologie PřF UK, které spolu 
s konferencemi a exkurzemi do svrchnopaleozoických a tercierních 
uhlonosných pánví sloužily jako fórum pro výměnu nejnovějších, mnohdy i 
dosud nepublikovaných odborných zjištění mezi pracovníky vysokých škol, 
vědeckovýzkumných institucí a průzkumných a těžebních organizací. 
V roce 1979 obhájil V. Havlena doktorskou disertační práci (DrSc) 
věnovanou problematice sedlových vrstev a jejich slojí na Ostravsku. 
Široké geologické znalosti přivedli Havlenu ke spoluautorství úspěšného 
prvního dílu učebnice Regionální geologie ČSSR, která vyšla v roce 1983. 
Vydání nové učebnice Ložisek fosilních paliv (1985), na jejíž přípravě se 
také podílel, se již nedočkal. 
Zhodnotit celoživotní dílo doc. V. Havleny v úplnosti není v této vzpomínce 
beze zbytku možné. Rozsáhlá pedagogická činnost vycházela z jeho 
vědeckovýzkumné práce. Vedle 
studia uhlonosných sedimentů 
černouhelných pánví býv. ČSSR, 
kde věnoval největší pozornost 
problematice hornoslezské pánve, 
publikoval řadu závažných statí i o 
pánvích limnických. Nezapomínal 
ani na své původní zaměřené 
fytopaleontologické. Zpočátku 
spolupracoval s prof. Němejcem, 
doc. Špinarem a dr. Šetlíkem při 
sběru a zhodnocení rostlinných 
fosilií v lugickém a středočeském 
svrchním paleozoiku a v boskovické „brázdě“. V posledních dvaceti letech 
systematicky sbíral a studoval fosilní karbonskou flóru na Ostravsku. 
Prostudoval a proklepal několik set kilometrů jader důlních vrtů. Snaha o co 
nejširší pohled na genezi uhlonosných pánví v tehdejším Československu 
přivedla V. Havlenu ke studiu regionálně geologické problematiky jak na 
území naší republiky, tak především celé střední Evropy. Proto byl V. 
Havlena vyhledáván i jako autor a spoluautor řady souborných regionálně 
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geologických prací i prací z oboru historické geologie. Šíři a hloubku svých 
vědomostí uplatnil i při spolupráci na přípravě četných encyklopedií a 
jazykových slovníků. Byl uznávaným oponentem, lektorem řady publikací a 
autorem četných odborných expertiz. 
V. Havlena vychoval desítky absolventů v oboru ložisek kaustobiolitů. 
Pokud mu to bylo dovoleno, věnoval se školení aspirantů, přednášel 
v mnoha kurzech postgraduálního studia. Svá vystoupení jak pro studenty, 
tak pro širší geologickou veřejnost si vždy velmi pečlivě připravoval. Opíral 
se o precizní znalost naší i zahraniční literatury. Schopnost hovořit nebo 
alespoň číst geologické práce v deseti jazycích mu umožňovala nejen 
publikovat vlastní sdělení v četných zahraničních časopisech, ale též 
aktivně se zúčastnit mezinárodních kongresů a sympozií. Ve výčtu 
Havlenových zásluh zaujímá čelné místo spolupráce s praxí. V. Havlena se 
vždy snažil, aby jeho geologická zjištění vyústila v řešení praktické 
problematiky. 
V. Havlena se narodil nedaleko Ostravy a v plné tvůrčí aktivitě a s mnoha 
plány na práci v dalších letech v Ostravě zemřel. Završil tak práci 
v místech, kterým věnoval desítky let svého systematického vědeckého 
výzkumu. Jeho odchod znamenal nenahraditelnou ztrátu nejen pro naši 
uhelnou geologii ale i pro celou geologickou veřejnost. Vzhledem k tomu, 
že V. Havlena na rozdíl od mnohých spolupracovníků nikdy nevstoupil do 
KSČ, která umožňovala pedagogický postup i těm, kteří na to odborně 
neměli, nemohl bez ohledu na jeho odborné kvality získat titul profesora.  
Vedení Univerzity Karlovy alespoň dodatečně ocenilo odborné i 
pedagogické zásluhy V. Havleny tím, že mu udělilo titul profesor in 
memoriam jako jednomu z mála členů akademické obce. Z rukou 
tehdejšího rektora Univerzity Karlovy Prof. Radima Palouše ho začátkem 
90. let převzala jeho manželka Jiřina. Vedení UK se alespoň touto formou 
pokusilo napravit dlouhodobou křivdu na V. Havlenovi páchanou. 
 
♦ Vzpomínka na Ing. Pavla Linharta Jaroslav Hak, Mojmír Opletal  

Přišla smutná zpráva, že v pátek 6. října 2017 
zemřel po dlouhé těžké nemoci ve věku nedožitých 
82 let, náš kolega a kamarád Ing. Pavel Linhart. 
V roce 1973 nastoupil do tehdy Ústředního ústavu 
geologického (ÚÚG).                          
Pavel byl absolventem Vysoké školy ekonomické 
v Praze, obor zahraniční obchod. Po ukončení 
vysoké školy měl kádrové potíže. Nedostal 
umístěnku do oboru zahraničního obchodu a 
zaměstnání v Praze bylo zamítnuto. Proto po 
absolvování vojenské služby nastoupil do 

Škodovky v Plzni. Po čase byl přeřazen na pražskou pobočku. Díky jeho 
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skvělým znalostem jazyků obdržel nabídku nastoupit do Obchodní banky 
do oddělení zahraničního obchodu. Odtud byl vyslán na zahraniční stáž do 
Londýna. Bohužel se již psal rok 1968 a Pavel díky svým nekompromisním 
postojům, které nikdy v životě nezměnil – ke vstupu vojsk Varšavské 
smlouvy, následné normalizaci a dalším šikanám, byl nucen toto pracoviště 
opustit. Nastaly pro něho životní peripetie, které nakonec do značné míry 
byly ukončeny jeho přijetím v roce 1973 do Ústředního ústavu 
geologického – zahraničního oddělení, v němž se uplatnil jak svými 
jazykovými, tak ekonomickými znalostmi. Postupně měl na starost 
ekonomiku zahraničních akcí a projektů.  
Velmi úspěšný byl projekt Geologického mapování iráckého Kurdistánu a 
následně Západní pouště, který trval od roku 1976 do 1980, v objemu cca 
3 mil. USD. Projekt pro PZO Polytechna sestavili pracovníci ÚÚG – 
oficiálně jako zakázku pro iráckou State Organization for Minerals. V jeho 
rámci byli také školeni iráčtí geologové. Mimo odborného úspěchu 
expedice, byl velmi zdařilý i její přínos ekonomický, o což se zasloužil 
zejména Pavel. Působení ÚÚG v Iráku mělo pokračovat projektem 
Mapování a ověřování zásob keramických jílů a písků v oblasti Rutby 
(Západní poušť). Na ekonomické části projektu (za 3,5 mil. USD) opět 
pracoval Pavel, ale akce se nakonec v roce 1982 nerealizovala, protože na 
projekty nesouvisející s válkou mezi Irákem a Iránem (1980–1988) bylo 
krátce před podpisem smlouvy uvaleno embargo.   
Dalším projektem, na němž se význačnou měrou podílel Ing. Linhart, byla 
Geochemická prospekce ve vybraných částech Syrské arabské republiky, 
zaměřená na vyhledávání barevných kovů v pěti oblastech a také 
mapování a vyhledávání diamantů ve vulkanitech Coastal Mts. Byl to 
společný projekt se syrskou státní organizací General Establishment of 
Geology and Mineral Resources. Projekt začal v roce 1986 a skončil v roce 
1990; byl úspěšný odborně i ekonomicky. V rámci obou expedic na 
Středním východě pracovalo v průměru ročně kolem 30 geologů a 
techniků, především z ÚÚG. To pro ně byla neobyčejná zkušenost, která 
byla využita v dalších expedicích. 
Pavel odešel z ÚÚG před dokončením syrské expedice a přešel do tehdy 
významného a známého JZD Slušovice; jeho ředitel doc. Čuba jej vysílal 
do Kanady, Vietnamu i jinam na zakládání společných podniků. Po 
Sametové revoluci se Ing. Linhart vrátil do bankovnictví a spolupracoval s 
rakouskými bankami. Na žádost velvyslance v SRN Gruši byl jmenován 
obchodním radou ČR pro SRN. Po rodinné tragédii, kdy jeho syn Tomáš při 
havárii linkového autobusu zahynul, se Pavel vrátil, a přijal funkci vrchního 
ředitele v bance IPB. Po její likvidaci byl, snad jako jediný z vysokých 
manažerů, převeden do ČSOB, kde jako manažer setrval do své penze. 
Po odchodu do důchodu založil firmu Dolin, která se věnovala 
ekonomickému poradenství, a také byla menším vydavatelstvím, v němž 
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se vrátil zpět ke geologii. První knihou byla jím iniciovaná a vydaná 
monografie Geology of Iraq (2008, eds. Saad Z. Jassim a Jeremy C. Goff), 
na jejímž textu se podíleli vedle iráckých, zejména čeští geologové. 
Významnou měrou ke knize přispěl, tehdy již zemřelý, dr. Tibor Buday, 
který se mimořádně zasloužil o  poznání geologie Iráku. V 60. a 70. letech 
tam pracovalo přes 40 československých expertů širokého spektra – od 
základní geologie, přes paleontologii, mineralogii, geochemii, ložiskovou 
geologii, hydrogeologii, po naftu a zemní plyn. Kompendium vynikající 
odborné úrovně, je oceňováno světovou geologickou komunitou.  
Další knihou úspěšnou knihou firmy Dolin bylo vydání Vinařského atlasu 
území České republiky (2008, autorů Linhart – Suk – Válek), obsahující 
kolem 200 map a obrázků, věnující se pěstování vinné révy ve vztahu 
k lokální geologii. Poslední knihou firmyy Dolin byla monografie Zdraví a 
přírodní podmínky – medicína a geologie (2013, Bencko – Novák – Suk). 
Pavel měl další nápady, např. knížku o geologii pro děti, v českém a 
anglickém jazyce, ale ke kompilaci a vydání již bohužel nedošlo. 
Pavel dost času pobýval na chalupě u hradu Kámen, nedaleko Pacova, 
kde vybudoval krásnou zahradu s řadou zajímavých i exotických rostlin. 
Zde “bojoval“ proti chorobě, která ho postihla, a které po několika letech 
podlehl. Nakonec se vyznal, že nejšťastnější čas svého života strávil právě 
s geology. 
My jeho přátelé a kolegové, budeme dlouho vzpomínat na jeho sarkastický 
humor, i jeho ekonomické schopnosti, a perfektní angličtinu. Nebudeme 
sami, protože i naši iráčtí kolegové jej při každé příležitosti navštěvovali, 
neboť se zasloužil o přátelství mezi námi a iráckými geology, z nichž 
zejména Dr. Saad Z. Jassim a Dr. Khladoun al Bassam, nám byli, a stále 
jsou velmi blízkými. Vzpomeňte na něj i vy, kteří jste ho znali. Čest jeho 
památce!   
Za bližší informace o životě Ing. Pavla Linharta děkujeme jeho rodině. 
 
♦ Pocta prospektorovi Josef Hájek, Ladislav Jurák, Josef Šimek 

Rodina, přátelé a kolegové se dne 9. 10. 2017 
v obřadní síni krematoria v Jihlavě rozloučili 
s geologem RNDr. Jaroslavem Veselým, který 
zemřel 1. 10. 2017 ve věku 81 let. Spolu s 
početným smutečním shromážděním se 
rozloučení účastnili prof. Ferry Fediuk a RNDr. 
Arnošt Dudek DrSc. 
Jaroslav Veselý se narodil 29. 5. 1936 
v Otrokovicích, kde jeho otec pracoval ve 
Zlínsko-Baťovské letecké továrně jako technický 
úředník. Počátkem r. 1945 byla továrna 

s letištěm a rodinnými domy bombardována a zčásti těžce poškozena. 
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Rodina Veselých se přestěhovala po válce v r. 1946 do Kopřivnice, kde se 
Jaroslav vyučil zámečníkem a pracoval v n. p. Tatra. Dojížděl do Příbora, 
kde studoval Večerní školu pro pracující. Ukončil ji v r. 1954 
s vyznamenáním a přihlásil se ke studiu geologie se zaměřením na ložiska 
nerostných surovin na Přírodovědeckou fakultu Masarykovy university 
v Brně. Studia ukončil s červeným diplomem. 
Po absolvování v r. 1959 nastoupil Jaroslav do zaměstnání v Geologickém 
průzkumu n. p. Brno, závod Jihlava.  Pod přátelsky vlídným, odborně 
náročným a morálně odpovědným vedením dr. Joela Pokorného – 
mineraloga, geochemika a prospektora byl Jaroslav pověřován během 
šedesátých let průzkumem pestrého sortimentu surovin na Českomoravské 
vrchovině: Fe rudy skarnového typu, revize polymetalických žil jihlavského 
revíru, ložisek vápence, křemene, fluoritu a molybdenitového zrudnění u 
Jindřichova Hradce. V létech 1966–1970 zastával funkci vedoucího 
geologa závodu Jihlava. 
Počínaje rokem 1970 se těžiště odborné práce dr. Jaroslava Veselého 
přenesla do zahraničí. Jako pracovník s dobrou praxí terénního geologa, 
odborníka v rudní geologii, geochemické prospekci a geologického 
mapování se znalostí angličtiny byl vyslán ve funkci vedoucího geologické 
expedice ke společnosti Soquem v Kanadě. Ve spolupráci s ing. Milanem 
Holubem a dalšími členy prováděli během první sezóny prospekci Cu-Zn 
rud v oblasti Abitibi Regional Country Municipality, Québec v revíru světově 
významného ložiska Noranda. Ve druhé sezóně v r. 1972 byla cílem 
prospekce Cu rud na poloostrově Gaspé. 
Po návratu z úspěšné rudně prospekční expedice v Kanadě byl jmenován 
vedoucím geochemického střediska v n. p. Geoindustria Praha s úkolem 
vést metodicky a organizačně geochemickou prospekci. V Jihlavě se 
významně podílel ve spolupráci s Ing. Dušanem Němcem na vybudování 
spektrografické a chemické laboratoře, usiloval o použití matematických 
metod v geochemii. 
Nového pověření se Jaroslavovi dostalo v r. 1977, kdy vedl geologickou 
expedici v Libyi. Dlouhodobý kontrakt vyústil v r. 1982–85 sestavením 
„Geological map of  Libya“, v měřítku 1 : 250 000. Dr. Veselý byl hlavním 
redaktorem listu NH 36-16 Zallah. V redakčním kolektivu působil prof. Ferry 
Fediuk z Karlovy University Praha.  Prakticky zaměřené průzkumné práce 
vedl Jaroslav spolu s dr. Josefem Ševčíkem v r. 1991–93 v Sierra Leone. 
Týkaly se průzkumu a těžby ložisek aluviálních diamantů a rutilů z deluvií. 
Tento projekt a další následné akce organizačně převzala společnost GIS 
Stříbro (později GIS-GEOINDUSTRY). Tím následným byl velký projekt 
geochemického mapování centrálního Iránu, zahájený již v r. 1992 za 
účasti dr. Bedřicha Žerta. V r. 1995 se jeho vedení ujal dr. Veselý a uzavřel 
jej v r. 2002. 
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Důchodový věk neznamenal pro činorodého Jaroslava ukončení 
geologické činnosti. Jako manažer uskutečnil s početným týmem 
spolupracovníků řadu dalších geologicko-průzkumných projektů, jmenovitě 
„Průzkum uhelného ložiska Galandrud v Iránu (1994–2002), dále 
„Zhodnocení nerudních surovin v Jordánsku“ (1997–2000) a „Regionální 
prospekce zlata v severním Sudánu“ (2001–2002). Po roce 2002, kdy 
vedení geologického týmu ve společnosti GIS-GEOINDUSTRY  převzal 
ing. Pavel Míšek, zde Jaroslav působil po dobu více než deseti let jako 
odborný poradce a významně se spolupodílel na projektu „Výzkum nových 
výskytů živcových hornin v Českém masívu a jejich průmyslové aplikace“ 
(2009–2012), na kterém spolupracoval prof. Ferry Fediuk.  
Uvedený přehled úkolů, projektů, expertíz a redakcí není jistě úplný, nebylo 
také možné vyjmenovat dlouhou řadu Jaroslavových spolupracovníků a 
spolupracovnic. Z dalších Jaroslavových aktivit jmenujme činnost ve 
vědecko-technické společnosti a odbornou přípravu geochemické sekce 
Hornické Příbrami. 
Geologické poznatky zmíněných projektů zůstávají zahrnuty do 
závěrečných zpráv a mapových vysvětlivek a jsou uloženy v Geofondu a 
v archivech zahraničních institucí. V malé míře byly publikovány. Ve výběru 
jsou obsaženy v zahraničních regionálně geologických a ložiskových 
kompendiích a využívány pro geologicko-průzkumné a těžební práce 
různého zaměření. 
Velký rozsah a šíře řešených projektů dokládá, že Jaroslav se vypracoval 
v předního odborníka v ložiskové geologii, geochemii, prospekci a 
geologickém mapování. Osvědčil mimořádnou vytrvalost a obratnost 
v organizování a řízení týmové práce konané převážně v cizím, jazykově, 
kulturně a klimaticky obtížném prostředí. S bystrým úsudkem, seriózním 
jednáním a taktem řešil problémy finanční, věcné a osobní v zájmu kvality 
geologického díla. 
Po celou náročnou profesní dráhu byla Jaroslavovi oporou a pevným 
zázemím manželka Marta a jejich rodina. 
Pokud zdraví Jaroslavovi sloužilo, rád docházel na své kmenové 
geologické pracoviště v Jihlavě, kde byl vždy vítaným kolegou a 
společníkem při našich setkáních. 
Kolegové, spolupracovníci a přátelé budou na Jaroslava vzpomínat jako na 
odborníka s širokým rozhledem v ložiskové geologii a na muže 
pracovitého, odpovědného a poctivého. Budou si připomínat společně 
prožité příběhy a badatelská dobrodružství při geologickém zkoumání naší 
Matky Země. 
Čest jeho památce, Zdař Bůh!   
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►►► Recenze, upozornění na nové knihy 
 
♦ Ostrovy vzpomínek – Vladimír Sattran Ivan Turnovec 

Vzpomínkovou publikaci vydalo nakladatelství Koop 
České Budějovice. Jde o celkem šedesát krátkých 
příběhů z autorova života na 225 stranách. Je 
obtížné rozčlenit jednotlivé texty, protože zcela 
osobní rodinné příběhy se střídají s těmi pracovními, 
včetně vzpomínání na významné geology. Nechybí 
ani úvahy o politickém vývoji a setkáních s politiky 
v době, kdy zastával post ředitele Českého 
geologického ústavu (ČGÚ) a kdy se stal 
velvyslancem v Maroku. Sám autor napsal hezkou 
upoutávku, kterou si dovolím na tomto místě citovat: 
„ Na stránkách vzpomínek se střídají příběhy z 
různých dob mého života. Jsou z doby učednické, 
pak z dob vandrovnických. Některé zachycují dobu 

zrání. Všechny stránky však prostupuje dech stáří, vanutí ducha. 
Přemýšlím o závěrečné části životního příběhu, který je obklopen radostí i 
bolestí, zápolením o dobro v tom podivně složitém světě.“ 
V současné uspěchané době jsou vzpomínky na to, co bylo, velmi 
užitečné. Ostatně řada stránek z Ostrovů vzpomínek by si zasloužila 
publikaci ve Zpravodaji České geologické společnosti. Upozornit na 
všechny vzpomínky, které mne zaujaly, si netroufám. Celou knihu jsem 
přečetl se zájmem. Stejně mi ale nedá a uvedu pár názvů kapitol, které 
mne zaujaly výrazněji: Vyznání; Krajiny mládí; Kouzlo poezie; S jezuity; Od 
Komenského k Jiřímu Krupičkovi; Profesor Koutek; Ostrůvky staré filozofie; 
Úvahy o morálce; Jáchymov a uranové doly. 
Vzpomínku na profesora Koutka, ale i další věnované geologii a geologům 
by bylo užitečné zveřejnit ve Zpravodaji. Mé vzpomínky na pana profesora 
z let 1964–1966 jsou podobné. Tento nejslušnější člověk, jakého jsem za 
život potkal, mne nasměroval a při svých cestách vozil do Vlastějovic, kde 
jsem popsal několik generací kalcitové mineralizace.  
Publikaci lze objednat přes e-mail: knihy@koop.cz . Určitě stojí za přečtení, 
stejně jako další knihy Vladimíra Sattrana. Všechny pocházejí ze stejného 
nakladatelství. Jde o cestopis U pramenů Volty (2008); Hora Gimo (2011); 
Převratné doby (2013); Marocké povídky (2014). 
 
♦ Vlastimil Myslil a kolektiv (2011): Geotermální energie, zdroje – 
využití – technologie.  Geoterm CZ s.r.o., 186 stran Ferry Fediuk 
Současná knižní produkce v České republice v oboru geologických věd je 
enormní. Na pultech knihkupectví se objevují tituly o minerálech, 
stavebních hmotách, zlatu, kameni ve službách člověka, radioaktivních 

mailto:knihy@koop.cz
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surovinách, paleontologických objevech, životopisné 
memoáry geologických osobností,  geoknížky pro děti. 
Nemluvě o záplavě exkurzních průvodců po našich 
geologických pozoruhodnostech. Před několika léty 
byl tento značně široký tematický okruh rozšířen o 
pozoruhodné dílo věnované zemským geotermálním 
zdrojům. Zcela nezaslouženě uniklo pozornosti 
odborných sdělovacích prostředků a rozhodně není od 
věcí, aby na ně bylo, byť poněkud dodatečně, 
upozorněno. 
Pod pestrobarevnou lakovanou obálkou se skrývá 

deset textových kapitol, každá členěná do řady podkapitol. Autor se svými 
spolupracovníky M. Karousem, J. Motlíkem, T. Pačesem a K. Pošmourným 
v nich s přísnou odbornosti, ale velice srozumitelně, pojednává o teplu, 
které poskytuje jak naše planeta, tak solární soustava, o metodách, jimiž 
lze toto teplo zkoumat či dokonce měřit, a jakými způsoby ho ve prospěch 
člověka využívat. Čtenář se dozví, jak jsme na tom daném ohledu v naší 
republice a získá kvalifikované informace o geotermálních elektrárnách ve 
světě a stavu příprav na vybudování dalších. Opomenuto není ani 
posouzení vlivu využívání geotermální energie na životní prostředí. Knihu 
uzavírá zevrubný seznam literatury a až příliš stručný životopisný profil 
autora. Text je doprovázen tabulkami, grafy, mapkami a mnoha barevnými 
fotografiemi, znamenitě dotvářejícími zdařilé, u nás tematicky unikátní 
knižní dílo, které lze vřele doporučit každému, kdo pociťuje, že jeho 
znalosti o geotermální energii jsou mezerovité. 
Ing. Myslil, který 23. října 2017 oslavil své 93. narozeniny, mi v e-mailu o 
své knize napsal „Když listuji v této brožuře, zjišťuji, že někde jsou části 
nedokonalé a jen běžně formulované…“ Nespočetnými výraznými 
pracovními úspěchy osvědčený Mistr svého oboru si může dovolit i takovou 
luxusní vlastnost, jakou je skromnost. 
 
♦ František Janouš, Karel Hegr, Petr Průcha – Acháty Barrandienu 
 Zdeněk Táborský 
Tato nádherná kniha jistě nadchne nejen sběratele, ale také všechny 
obdivovatele přírody a kamenné krásy. Autoři se zabývají historií i 
současností sběru barrandienských achátů a dalších dekoračních kamenů. 
V publikaci jsou představeny vzorky, nasbírané, rozřezané a vyleštěné 
během posledních čtyřiceti let. To představuje nepředstavitelné množství 
času a tvrdé práce. 
Po krátkém úvodu následuje přehled 16 lokalit s výskytem achátů. U každé 
lokality je popis naleziště včetně několika fotografií a zpravidla několik 
desítek vyfotografovaných, vyleštěných vzorků. 
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Další část publikace, stejně rozsáhlá jako část o achátech, má název 
„Ostatní leštitelný materiál“. Popsáno je zde stejným způsobem celkem 32 
lokalit. Krása těchto vzorků si v ničem nezadá se vzorky achátů. 
Kniha má 336 stran, v převážné většině zaplněných fotografiemi. Má 
pevnou vazbu, je vytištěna na křídovém papíře a má formát 210 x 270 mm. 
Text je ve třech jazykových mutacích, v češtině, angličtině a němčině. 
Ukázky fotografií z této knihy jsou na stranách 1 a 2 obálky, další je možno 
si prohlédnout na internetu. 
Knihu lze koupit za 890,- Kč na adrese: 
https://www.czech-agate.cz/home/1284-achaty-barrandienu.html 
 
♦ Drahé kameny Moravy a Slezska od renesance po secesi – Ivan 
Mrázek 2017 Ivan Turnovec 

Ve třetím čtvrtletí roku 2017 vydalo nakladatelství 
Masarykovy univerzity Brno knihu RNDr. Ivana Mrázka 
Drahé kameny Moravy a Slezska od renesance po 
secesi. Kniha navazuje na předchozí autorovy úspěšné 
publikace Drahé kameny v pravěku Moravy a Slezska 
(1996) a Drahé kameny ve středověku Moravy a 
Slezska (2000). Kniha představuje populárně vědeckou 
studii doplněnou množstvím barevných, často 
celostránkových fotografií vysoké kvality. Dovolím si na 
tomto místě ocitovat pár slov z autorské Předmluvy: 
„Morava byla také místem soutoku kulturních proudů 

přinášejících do země civilizační a kulturní podněty, které se tam spojovaly. 
Drahé kameny většinou doputovaly na Moravu cestami všemocného 
obchodu jako součást různých vzácných předmětů, nebo jako materiál pro 
domácí umělecké řemeslníky. … Představujeme naprosto jedinečný 
soubor předmětů, zhotovených z drahých kamenů nebo zdobených 
drahými kameny, které jsou uchovány na různých místech Moravy a 
Slezska. V knize jsou mnohdy poprvé odborně určeny, popsány, a 
zařazeny.“ 
Dílo přehledně mapuje duchovní i světské uměleckořemeslné památky: 
skulptury, nádoby, zbraně, kalichy, relikviáře, monstrance, mozaiky, 
bohoslužebná roucha, nábytek, šperky a mnohé jiné předměty, uložené v 
muzeích, galeriích, kostelích, klášterech, zámcích a hradech Moravy a 
Slezska, ve kterých se, ať již v broušené či přirozené podobě uplatnily 
přírodní drahé kameny nebo jejich imitace. Jde o publikaci seznamující 
čtenáře v rovině gemologické, archeologické a historické s vývojem 
kamenářského a šperkařského umění v daném období, tedy od renesance 
po secesi. Lze jí označit za mistrně zpracovanou gemologicko-historickou 
učebnici. 
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Velký důraz věnoval autor vyhledávání a výběru jednotlivých, popisně i na 
obrázcích prezentovaných, předmětů. S většinou se setkával v depozitních 
trezorech muzeí. U mnohých, nedokonale popsaných, musel identifikovat 
drahé kameny přímo na studovaných předmětech. 
Kniha se svou skladbou, obsahem i fotodokumentací zavděčí odborné i 
široké čtenářské veřejnosti. Kniha má pevnou vazbu, rozměry 21 x 30 cm, 
text a fotografie (170 stran) jsou vytištěny na křídovém papíře, a navíc je do 
knihy vloženo CD s katalogovou částí obsahující text a galerii 308 
vyobrazení. Je členěna do tří částí. V té úvodní jsou v několika dílčích 
kapitolách shrnuty hlavní poznatky z předchozích prací, popisující drahé 
kameny Moravy a Slezska v pravěku a středověku. Věnuje se i stručné 
historii vývoje opracování drahokamů, a přehledu používaných imitací 
drahých kamenů. Charakterizovány jsou zde hlavní výskyty 
drahokamových surovin Moravy, Slezska a Čech, včetně přehledu 
nejvýznamnějších světových. 
V hlavní části se na 80 stranách věnuje autor drahým kamenům Moravy a 
Slezska, užívaným od renesance po secesi. 
Třetí část upozorňuje na některé nejzajímavější předměty s drahými 
kameny na území Moravy a Slezska, vytvořené ve 20. a 21. století. 
Významným doplňkem publikace je přiložené CD, které umožňuje detailně 
se věnovat studiu textu. V souboru označeném galerie jsou prezentovány 
všechny fotografie z textu, i další doplňující fotografie, zobrazující exponáty 
z různých stran, nebo jejich detaily.  
Pro svůj přínosný, kvalitní obsah, přehlednost, včetně celého jejího 
uměleckého ztvárnění, knihu určitě přivítají nejen všichni milovníci drahých 
kamenů, starožitníci, restaurátoři, šperkaři, ale i odborníci z humanitních 
oborů (historici, umělečtí historici, archeologové) nebo přírodovědci 
(geologové, mineralogové, gemmologové) a také milovníci krásných knih. 
Jen na doplnění – tato mimořádná publikace nejen obsahem ale i 
grafickým zpracováním byla nominována do soutěže o nejkrásnější knihu 
27. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě. 
 
♦ Geofyzika a svahové deformace – Pavel Bláha Ivan Turnovec 

Jde o celoživotní bilanci autorova geofyzikálního studia 
sesuvů v různých částech světa. Publikaci vydaly 
společně koncem roku 2017 Geotest Brno a Universita 
Komenského v Bratislavě. Na 338 stranách se mohou 
seznámit studenti a geologové s problematikou 
svahových deformací. Monografie může pomoci ke 
vzájemnému porozumění mezi geofyziky, inženýrskými 
geology a dalšími odborníky věnujícími se studiu 
sesuvů. 
Do poloviny šedesátých let minulého století u nás 
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nebyla problematice geofyziky při průzkumu sesuvných terénů věnována 
pozornost. Základní učebnice (např. Záruba – Mencl) se omezují na 
konstatování, že geofyzikální metody jsou vhodné pouze pro orientační a 
předběžný průzkum.  
V úvodu je popsán současný stav problematiky. Při geofyzikálním studiu 
svahových deformací je třeba vycházet z celé šíře problematiky. Svahové 
deformace ovlivňují následující parametry: 1) anizotropie horninového 
masivu; 2) silná heterogenita horninových hmot a jejich nerovnoměrný 
pohyb; 3) anomální napjatost ve svahové deformaci a jejím okolí; 4) 
existence hlavních a dílčích smykových ploch; 5) různá deformace 
materiálů (plastická, elastická, tečení); 6) hydrogeologické poměry 
(spouštěčem je změna hladiny podzemní vody a pórových tlaků). 
Ve druhé kapitole jsou popsány různé druhy dělení svahových deformací. 
Na závěr je uvedeno dělení deformací z hlediska použití geofyzikálních 
metod. Uvedeno je, jaký přínos a výhody mají geofyzikální metody. 
Ve třetí kapitole jsou popisovány metody přímého vymezení svahových 
deformací. Uveden je i očekávaný vývoj dálkového průzkumu, družicového, 
leteckého nebo s pomocí dronů. 
Nejrozsáhlejší kapitola popisuje možnosti jednotlivých geofyzikálních 
metod – karotáže, geoelektrické a seizmické metody. V samostatné 
podkapitole jsou popsány další, méně užívané metody. 
Pátá kapitola popisuje komplexní využití geofyziky s uvedením příkladů, na 
jejichž průzkumu se autor podílel. 
Šestá kapitola je věnována geofyzikálnímu monitoringu. Dnes již existují v 
Evropě specializovaná pracoviště, kde monitoring tvoří výraznou část 
pracovní náplně. 
V závěru jsou hodnoceny možnosti jednotlivých průzkumných metod. Je 
zde zdůrazněno, jak důležitý je společný postup odborníků při interpretaci 
výsledků. To je přednost tuzemského přístupu. 
Publikace je doplněna řadou instruktážních barevných obrázků a tabulek. 
Připojeny jsou i dva apendixy, jeden věnovaný geoakustice a druhý metodě 
elektromagnetických emisí. 
Monografie si zaslouží pozornost, jde o kvalitní studijní materiál, který 
umožňuje orientaci v celé problematice svahových deformací. Užitečný je i 
rozsáhlý přehled publikací, věnující se problematice. 
 
♦ Vyšel nový Bulletin Mineralogie Petrologie, vol. 25/2017, č. 1 
 Petr Pauliš 
V listopadu 2017 vyšlo další číslo "Bulletinu", ve kterém je na 112 stranách 
publikováno 9 příspěvků od 31 autorů (z toho 9 z nich je ze Slovenska). 
Všechny články jsou věnovány mineralogii; geograficky 5 z nich je z území 
České republiky (z toho 2 z Moravy), tři jsou ze Slovenska a jeden ze 
Španělska. V úvodu informuje editor Jiří Sejkora o změně názvu tohoto 
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časopisu z příliš dlouhého na kratší a výstižnější název 
„Bulletin Mineralogie Petrologie“. Další novinkou je 
spuštění samostatné internetové stránky Bulletinu na 
adrese www.bullmineral.cz. Nejrozsáhlejší článek 
nového čísla je věnován Tachovskému vrchu u Doks, 
jeho geologii a mineralogii. Vedle několika zeolitů tu 
byl nově zjištěn a popsán vzácný nordstrandit. 
Sběratelsky zajímavý článek je studie nového výskytu 
haüynu v Lukově v Českém středohoří. Na Moravě 
byla studována pegmatitová lokalita Bobrůvka, resp. 
anatas, brookit a rutil, které se tu v poměrně hojné 

míře vyskytují. Další moravské tématice se věnuje studie o výskytech zlata 
v okolí Starého Města pod Sněžníkem. Užitečným příspěvkem je rešeršní 
studie věnovaná oxidickým minerálům manganu, které jsou známé z území 
ČR. Ze Slovenska tu objevíme články věnované supergenním minerálům 
Mo-W mineralizace u Ochtiné, fosfuranylitu z Majerské doliny u Čučmy a 
zonálním amfibolům z Trohanky a Prakovců. Poněkud vzdálenější lokalitou 
je španělské ložisko Cu rud La Mina Delfina, ze kterého byly studovány 
supergenní minerály mědi (theisit, sabelliit a tyrolit). 
„Bulletin“ lze jej získat za 250,- Kč přímo na pracovišti mineralogicko-
petrologického oddělení Národního muzea v Horních Počernicích 
(Cirkusová 1740, 193 00 Praha 9), v prodejně Academie na Václavském 
náměstí či u autora tohoto příspěvku, Petra Pauliše, tel. 606 175 088, 
http://mineralypaulis.cz/. 
PS.: Na obálce je fotografie azuritu z La Mina Delfina (Španělsko). 
 
 
 

►►► Kritika, diskuze, různé 
Příspěvky zveřejněné v této rubrice nemusí nutně odpovídat názorům 
redakce. Vaše případné reakce a odpovědi rádi zveřejníme. 
 
♦ Pár novoročních poznámek z USA (redakčně kráceno) Karel Valášek 
Odborník se diví a laik žasne. Staré úsloví rozděluje příjemce informací na 
dvě skupiny. O odborníkovi se zřejmě předpokládá, že něco ví a o laikovi, 
že ví méně, věří či nevěří tomu, co vnímá a tudíž je snadněji šokován a 
usměrňován.  
Současnému světu dominuje Internet. Tržní hodnoty akcií společnosti jako 
Apple, Amazon, Microsoft a několika dalších představují dohromady zhruba 
30% ročního rozpočtu USA. Již v této relaci se představa jednotlivce o 
stavu věcí a dalším vývoji společnosti ztrácí a nezbývá, než se uchýlit k 
filozofii, tedy ke společenskému vědění a vědomí, pro uchování zdravé 
mysli. I zde se snahy jeví časem zbytečné a jednotlivec se musí omezit 

http://www.bullmineral.cz/
http://mineralypaulis.cz/
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jako aktivní občan na problematiku svého oboru a existence. Přes veškeré 
možnosti komunikace se jednotlivec ztrácí a bezmocně očekává, co 
přinese další den. Vhodný výběr informací mu dává možnost se do procesu 
aktivně zařadit. Vyjma technologie se zřejmě historicky ve společenských 
vztazích nic nemění. Závěr je strašidelný, ale historii máme v genech, 
takže se můžeme klidně a s potěšením divit dál a úžas přenechávat těm, 
kterým lépe vyhovuje. 
Je na jednotlivci, aby si ve svém životě uspořádal hierarchii hodnot. Při 
troše štěstí je proces reálný a vede k pocitu svobody a uspokojení. Smůla, 
závažné omyly v rozhodování a nezodpovědnost mohou kvalitu života 
rychle zmařit. Celý život hledáme někde kolegy, kamarády, druhy a 
spřízněné duše, protože jsme závislí a máme to v krvi. Nedaří-li se věci v 
bezprostředním sousedství, internet nám poskytuje ještě celý napojený 
zbytek světa. Vše lze nagooglovat  včetně vesmíru. To má něco do sebe, 
ostatním můžeme sdělit, jak se nám daří, jaké máme zážitky, co je nového, 
jaké máme plány a o všechno se můžeme v okamihu k vzájemnému 
prospěchu a potěšení podělit. 
Na rozdíl od občanů jsou trhy apolitické, což jim zřejmě umožňuje 
spontánní vývoj. V rámci tržních zákonů se přemisťuje globálně značné 
množství zboží, které se pohybuje směrem výhodným zúčastněným 
stranám. Na příklad po japonském zemětřesení v roce 2011 bylo třeba do 
Japonska dopravovat značné množství energie úměrné ztrátě padesáti 
atomových reaktorů představujících zhruba třetinu elektrické kapacity 
země. Japonské zemětřesení tedy vytvořilo nové trhy. Ukázalo se, že je 
podstatný rozdíl mezi dovozem tisíců tun uranového paliva do Japonska 
nebo stovek milionů tun uhlí, nafty a zkapalněného zemního plynu tímtéž 
směrem, kde se nenachází jedno ani druhé. Mimo to bylo třeba, aby 
japonská vláda zajistila prostředky na budování místních energetických 
zdrojů včetně větrné a sluneční energie. Protože jedna elektrárna v 
blízkosti Tokia byla poškozena výjimečně mocnou vlnou tsunami a došlo k 
úniku radioaktivity do okolí, bylo údajně třeba vystěhovat statisíce 
ohrožených obyvatel ze zamořené oblasti. Jak byly zprávy médií hojné, tak 
byly zprávy odborníků vzácné. Vzniklá situace umožnila, aby se do 
normálních tržních vztahů zapletla politika a dezorientovaná veřejnost tudíž 
neprotestovala proti zadlužení země skokem, zvýšeným daním na 
alternativní energetické zdroje, zamoření životního prostředí a podobně. 
Osud Japonska měl globální důsledky. Dokonce i Čína zdržela asi o rok 
realizaci svých plánů v budování atomové energetiky v současném tempu 
uvádění asi pěti nových reaktorů do provozu ročně. Ve stejné době tedy jak 
Japonsko chudlo, tak Čína v sousedství kousek přes moře bohatla. Je 
ovšem třeba dodat, že v době nedávné Japonsko uvedlo zpět do provozu 
pět reaktorů a další dva se asi podaří zapojit v první polovině tohoto roku. 
Pokud to schválí ústřední vláda, je co dohánět, poněvadž uvádění zpět do 
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provozu čtyřiceti dvou existujících reaktorů trvá podstatně déle než 
budování modernějších nových o nákladech nemluvě. Mladí Japonci 
pracují nesmyslně dlouhé hodiny a na rodinu jim zbývá málo času. 
Obyvatel Japonska ubývá. Jedná se o jednu z nejvyspělejších zemí v 
popředí světového vývoje v úpadku.  
Japonské zemětřesení otřáslo celým světem. Vedle Japonců nejhůř 
dopadli Němci, kteří bez seizmických otřesů jejich země, bez zaváhání 
vyřadili z provozu asi polovinu svých atomových reaktorů a začali pálit více 
uhlí. V USA, kde do zemětřesení měly rozumně vyvážené zdroje elektřiny, 
začali strašit s radioaktivitou a realizovat budováni alternativních zdrojů s 
rychlým návratem investic díky nedobrovolné podpoře daňových 
poplatníků. V té souvislosti nedávno zkrachovalo atomové odvětví Hitachi-
Westinghouse, a tudíž čtyři moderní reaktory v USA v pokročilém stavu 
výstavby se možná nedokončí. Zato nové reaktory ve spolupráci General 
Electric s ruskými dodavateli se začínají budovat v Turecku. Media se 
podobnými zprávami nezabývají a místo toho přinášejí fake news (zprávy 
podvržené, izolované, strašidelné, bez podstaty ale hlavně senzační) 
založené na tak zvaných relativních a paralelních skutečnostech. Tak se v 
mediích vyskytla zpráva, že bohatý vynálezce pan Musk (elektrické vozy 
Tesla, vesmírné rakety X ap.), nechal v Kalifornii postavit lithiovou baterii 
tak velikou, že utáhne 30 000 domácností. Ze zprávy bezprostředně 
vyplývá, že Německu stačí pro zhruba 30 milionů domácností asi tisíc 
podobných baterií, aby mohli časem vyřadit nejen zbytek svých atomových 
elektráren, ale i všechny elektrárny poháněné pálením uhlovodíků. V tom 
mají Němci již dnes předstih, protože jejich větrníky a sluneční zdroje, které 
v době elektrických špiček většinou nepracují, se budou moci v nedaleké 
budoucnosti konečně uplatnit v nabíjení baterií. Na rozdíl od Japonska, 
které nikdo nepodporuje, Německo využívá ekonomické báze celé Evropy. 
Nicméně populační přírůstky v obou zemích z vlastních zdrojů jsou 
negativní. 
Spotřeba lithia ve světě stoupá. Nabíjecí lithiové baterie se stále více 
uplatňují v přenosných spotřebičích včetně telefonů a počítačů, dále k 
pohonu automobilů, v letadlech a podobně. Baterie jsou lehké a některé 
jsou založeny až na třívoltových článcích. Lithium se také uplatňuje ve 
vodíkových bombách, kde usměrňuje neutrony a po zapálení 
termonukleární reakce se mění v tritium, které se spolu s vodíkem a heliem 
účastní fuze lehkých prvků třeskem. Lithium se běžně získává ze solanek v 
pouštích, ale také z litných slíd, které se vyskytují třeba v Krušnohoří kolem 
Krupky v ekonomických koncentracích. 
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►►► Zajímavosti 
 
♦ K výročí objevů jeskyních prostor v Bozkově Ivan Turnovec 
Šedesát let představuje délku aktivního života jednotlivce. Tolik na podzim 
roku 2017 uplynulo od hlavních objevů a následného odkrytí Bozkovských 
jeskyní. V lůmku „Na vápenci“ byla těsně po válce odstřelem odkryta první 
dutina. Od roku 1954 se tudy snažilo proniknout do podzemí několik 
bozkováků, nejčastěji Josef Kurfiřt, Richard Havel a Josef Dolenský 
s představou, že objeví jeskyně (podobné 
těm v Moravském krasu). Časem narazili 
na „Bludiště“, větší prostoru plnou 
kamenných bloků. Hlavního objevu se 
dočkali až v roce 1957. Tehdy pronikli do 
dutiny s krápníkovou výzdobou. Té dali 
název „Jeskyně Překvapení“. 
Svůj objev z 21. září 1957 oznámili 
Prezidiu ČSAV. To pověřilo výzkumem 
Krasovou sekci Společnosti Národního 
muzea. Vedoucím skupiny se stal 
František Skřivánek. Do Bozkova přijeli 
jeskyňáři v listopadu 1957. Hned první 
den se jim podařilo proniknout kamenitou 
ucpávkou z jeskyně Překvapení do dalších prostor tzv. „Listopadové 
jeskyně“, kde byla další krápníková výzdoba. 
Výzkum Bozkovských dolomitových jeskyní byl na svou dobu skutečně 
avantgardní. Geologické mapování vymezilo rozsah zkrasovělé čočky 
dolomitického vápence. Byla použita elektrická odporová měření a měření 
elektrického potenciálu. Výsledkem byla mapa izolinií, ta ukazovala 
výrazně vodivé zóny nad dutinami. Byla vytipována tři perspektivní místa, 
kde se začalo kopat. Na sklonku roku 1957 bylo objeveno největší 
podzemní jezero v Čechách „Jezerní dóm“. Během února 1958 se podařilo 
proniknout do „Blátivé chodby“. Prokopáním třetí anomálie pronikli 
jeskyňáři do vstupní části Nových jeskyní. Už v roce 1961 bylo jasné, že 
Bozkovské jeskyně jsou dostatečně atraktivní pro zpřístupnění. 
„Každodenní práce badatelská je vždycky pokračováním čili "rozvinováním" 
určitých stadií objevů předchozích, a proto je historická a jako taková je 
prací kolektivní, kterou by se stala ostatně vždycky, nebo se jí zmocňuje 
ihned řada jiných badatelů a rozvíjí ji dále. Ani jeden problém neřeší jediný 
badatel. Může jej svou osobní genialitou (nebo jen talentem) podat i dále 
rozvinout víc než jiní, ale sám všechny objevy sděluje ihned řečí, tiskem 
jiným, kteří se jich pak kriticky zmocňují, až je překonávají a celá forma 
objevu propadá historii, nebo každé i nejnovější poznání je pouze obrazem 
současného vědění, které je dalším jeho vývojem překonáváno. Proto 



27 

pojem "nesmrtelnosti" čili "věčně neproměnlivého stádia" je absurdní 
dědictví představ náboženské posmrtné, a neměnitelné věčnosti, a to vše 
je právě vývojovou theorií plně a navždy vyvráceno. Tedy: moderní badatel 
má radost ze svého tvoření, nepovažuje se ani za "nenahraditelného" a tím 
méně pak za "nesmrtelného" a docela mu dostačí, že rozvinul problém, jím 
sledovaný, zase dál." Jaroslav Petrbok Příroda 40 (1947), str. 22 
Objevy v Bozkově jsou výše uvedeným citátem velmi hezky 
charakterizovány. Šlo skutečně o kolektivní spolupráci. Vzhledem k tomu 
že většina z objevitelů už není mezi námi a nám zbývajícím se čas 
neúprosně krátí, je mým cílem připomenout si průzkumnou práci, i 

jednotlivce, kteří se zasloužili o to, co je 
dnes samozřejmostí, tedy o prozkoumání 
a následné zpřístupnění Bozkovských 
dolomitových jeskyní. Reklamu jeskyně 
ani jejich současní správci, pracovníci 
Správy jeskyní české republiky v čele s 
Dušanem Milkou, nepotřebují. Patří mezi 
odborně nejaktivnější a současně i 
nejnavštěvovanější. 
Nejprve se jen pár „bláznů“ hrabalo do 
roku 1957 v  asi deset let známé díře 
v lomu na Vápenci. Časem ale postihlo 
tohle „neštěstí“ jeden celý podkrkonošský 
městys. Právě v době, kdy režim zadupal 

do zapomnění bozkovskou panenku Marii i poutě k její studánce se 
zázračnou vodou, začal pozvolna klíčit zárodek nové slávy Bozkova 
doslova ze země. Možná v tom i ona měla tak trochu prsty. 
Průnik party Kurfiřta, Havla, Dolenského (a určitě se kolem motal i někdo 
další) do chodby s nádhernou krápníkovou výzdobou byl skutečným 
překvapením (odtud dnešní název chodby) nejen pro objevitele. Do té doby 
totiž nebyla známa žádná krápníková jeskyně, která by vznikla 
v dolomitech, navíc ještě prokřemenělých. 
Městys zachvátila jeskynní horečka. Každý chtěl kopat v jeskyních. Víc než 
horlivě se zapojili jeskyňáři z Prahy i z Liberce. Se staršími kolegy 
(jmenujme alespoň Františka Králíka, Karla Krause, Jana Budáka, Zdeňka 
Březinu, kteří už mezi námi nejsou, stejně jako původní objevitelé) každou 
sobotu ve 13:30 z Hlavního nádraží v Praze vyjížděli studenti geologie 
z průmyslovky, mezi které jsem patřil. Nikdy nebylo dost rukou na měření a 
mapování, na prokopávání do dalších a dalších prostor a vytahování 
stovek kbelíků hlíny a kamení. Jiří Kukla, ve starém svetru a mocně 
namazán vazelínou, na jeden nádech podplaval v ledové vodě (7°C) z 
Jezerního dómu sifon a objevil nové (Kuklovy) síně. Bozkováci pak 
z hasičských hadic postavili z jeskyně až do údolí násosku, kterou úspěšně 



28 

snížili hladinu vody v celých jeskyních a odkryli tak průchody do dalších 
prostor. Hladina jezera zůstala snížena navždy, dříve zaplavené prostory 
byly volné. Už bez obav je bylo možno prozkoumat, zmapovat a dokonce 
začít uvažovat o jejich zpřístupnění. Přitom se hledaly další chodby a síně. 
Nebylo snad výklenku či plazivky, kde by někdo nekopal. Často 
za svízelných i komických okolností. Na kolenou, na břiše, hlavou dolů… 
Skalní puklinou za Sloními uchy se dalo prolézt jen před jídlem, robustnější 
jeskyňář se tam musel vždycky svléknout. Prohrabávali jsme se jako krtci. 
Hlínu před sebou jsme hrnuli za sebe, 
plamen karbidky čpěl do nosu a 
připaloval vlasy. Pak zase někdo 
přilezl, aby vyhrabal nás. 
Štáb bozkovské jeskynní horečky byl 
v malé roubené chaloupce u Kurfiřtů. 
Josef Kurfiřt byl báječný chlapík a 
hnací motor celého dění. Byl, co si 
budeme zastírat, předsedou MNV i 
místní stranické organizace. Jeho 
cesty k příslušným funkcionářům byly i 
pro jeskyně mimořádně užitečné. 
Začátkem šedesátých let bylo na čase 
udělat konečně projekt zpřístupnění 
jeskyní pro veřejnost. Věnoval se tomu František Skřivánek formálně a na 
faktuře, Rudný projekt Brno. Podklady k tomu, podrobnou mapu celé 
jeskyně s množstvím profilů a řezů sestavil perfekcionalista Bohumil 
Kučera a štáb jeho „fuchsů“. Někdy po pětašedesátém roce konečně 
začalo zpřístupňování. Parta havířů z národního podniku Výstavba 
kamenouhelných dolů Kladno, závod Svatoňovice, vedená starým 
zkušeným panem Trusinou, překonala naše očekávání. Jeskyně nezničili. 
Byla to však i zásluha „odborného dozoru“ z Krasové sekce: kombinace 
moudra tehdy už zkušeného jeskyňáře Josefa Kurfiřta a odvahy 
experimentátora Josefa Řeháka. Do zpřístupňování jeskyní nečekaně 
zasáhl i „obrodný proces v Semilech“. Tedy, páně Vaculíkova takto 
nazvaná reportáž v literárkách ze setkání semilských „konzervativců“ se 
zástupci „osvobozeneckých vojsk“ v místním kině, demonstrace jejich 
odpůrců před vchodem a nevyhnutelné šarvátky po skončení akce. 
Následoval nástup STB, vyšetřování a kriminál pro dva naše kamarády. 
Radostnější byl 2. květen 1969. Jen těžko byste v těch nastrojených 
panácích před umetenými schody a čerstvou maltou vonícími obezdívkami 
portálů Bozkovských jeskyní poznali chlapíky, jejichž normálním oblekem 
byl jeskyňářský overal a hornické fáračky. Dokonce se dali splést i se 
soudruhy z okresu a z kraje. Šestsettrojka ministerstva kultury pak přivezla 
místo ministra či jeho náměstka jen hodného soudruha doktora Vinše 
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vedoucího oddělení ochrany přírody. Měl milý, povzbudivý projev, při 
procházce jeskyněmi pochválil všechny za jejich práci. Teprve pak přišel 
ten pravý moment, ten výbuch skutečné, nefalšované radosti, radosti 
střádané roky a projevené nejprve tak, že se zábradlí v Jezerním dómu 
bleskově pokrylo svátečními (i svatebními) obleky, kravatami a bílými 
košilemi a světlá (myslím, že dokonce i nahá) těla mizela jedno za druhým 
v ledové vodě jezera. Snad Míla Hess, odborný asistent na Karlově 
Univerzitě někde sehnal a mezi rozradostněné plavce (i neplavce) hodil 
veliký nafukovací míč. Škoda, že to tehdy nezaznamenala televize. 
Josef Řehák se stal ředitelem Okresní správy krasových jeskyní a ochrany 
přírody v Bozkově a dál pokračoval v průzkumu a prolongacích nejen 
Bozkovských jeskyní, jeskyní v Podkrkonoší, ale jím pořádané expedice 

s úspěchem objevovaly 
jeskyně až v Rumunsku a 
my, jeho kamarádi, jsme se 
rádi zúčastňovali. I jeho však 
zkosila omezenost okresních 
politických vládců, když jim 
došlo, že jeho popularita 
překročila hranice okresu. 
Naštěstí si stačil vychovat 
svého nástupce – Dušana 
Milku. Vede správu 
Bozkovských dolomitových 
jeskyní, teď jako jedno 

z pracovišť Správy jeskyní České republiky. Škoda, že bozkovští dědci 
Kurfiřtové, Havlové, Dolenští, Tichánkové a další, nemohou vidět jak díry, 
kterým obětovali kus svého života, s oblibou navštěvují domácí i zahraniční 
turisté.  
Tady bych skončil. Nám pamětníkům ubývá síla, ale objevování 
Bozkovských jeskyní a těch kteří se o to zasloužili, by nemělo být 
zapomenuto. Jak to je dnes a bude dál, nechť někdo zavzpomíná třeba za 
další desetiletí. 
 
Fotografie: 
1 – Josef Kurfiřt 
2 – Jezerní dóm v roce 1958 
3 – Krápníková výzdoba s Bozkovskou Venuší, náš symbol jeskyní, 

během zpřístupňování byla poškozena 
4 – „Jeskyňáři“, Josef Kurfiřt druhý zprava 
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Na vrcholu nejvyšší hory Maroka Džebel Tubkal 

 

Posvátné město Mulay Idriss 

 

♦ Můj dočasný domov v Marockém království – první část 
Joel Pokorný 

V Maroku jsem pracoval v letech 1986–1991 jako geolog pro Bureau de 
Recherches et de Participations Minieres (BRPM). Má profese mě zavedla 
i do končin neznámých 
běžným turistům a tam jsem 
se setkával se skvělými lidmi 
marockého venkova. 
Při svém pobytu jsem si tuto 
zemi nesmírně zamiloval a 
stejnou zkušenost udělali i 
moji kolegové, kteří zde 
působili. Jeden z mých 
vzdálených příbuzných za 
svého života našel 
v tamějším prostředí takovou 
zálibu, že zůstal až do smrti 
žít v Marrakéši a živil se svým řemeslem, tj. malováním na sklo. Ale i 
občané Maroka obzvláště milují svou zemi. Pokud jste četli romány 

francouzského spisovatele 
Le Clézio, tak to dobře víte. 
Já to mohu ilustrovat 
maličkou příhodou. Prolézal 
jsem skalnatými sutěmi 
Vysokého Atlasu a 
v blízkosti menší bystřiny 
narazil na zelenou louku se 
stádem ovcí. Jejich pastýř 
mě oslovil a překvapil svou 
perfektní vybranou 
francouzštinou. Rychle a 
obratně upražil dva velké 

kukuřičné klasy na zapáleném trsu suché vonné rostliny a při jídle mi 
vyprávěl, že po dvacet let působil v Paříži a nyní ve stáří nemůže být bez 
krajiny svého mládí. Tak se vrátil do Vysokého Atlasu a přijal ne příliš 
lukrativní a jistě ne pohodlné místo pasáka ovcí. 
Marocké království (Al Mamlakah al Maghribiyah) se osvobodilo jako 
samostatný stát v r. 1956, je vyspělou konstituční monarchií a členem OSN 
a LAS. Země má celkem něco přes 31 milionů obyvatel a tvoří je Arabové 
(74 %) a Berbeři (25 %), kteří nepředstavují jednotné etnikum, ale jsou 
reprezentováni několika lingvistickými skupinami. U mého zaměstnavatele 
jsem si vybral pro terénní práci techniky berberského původu, kteří vedle 
berberských dialektů ovládali skvěle arabštinu a francouzštinu. Jejich 
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Zříceniny římského města Volubilis 

 

prostřednictvím jsem se mohl v horském venkově dorozumět s místními 
obyvateli. Nábožensky náležejí Maročané převážně k sunnitským 
muslimům. Za mého pobytu byl panovníkem král Hassan II., otec nynějšího 
krále Mohammada VI. 
K mým milým vzpomínkám 
patří, když při návštěvě 
španělského krále jsme 
v davech na chodníku 
zdravili konvoj s oběma 
státníky a Hassan II. nám 
uštědřoval milé úsměvy. 
Naopak mi bylo proti mysli, 
jak zacházel s Malikou a 
ostatními dětmi generála 
Oufkira, které protrpěly 

velmi tvrdé vězení. 
Je krásné navštívit zdejší 
stavební památky, které začínají římskou dobou (např. město Volubilis se 
zachovanými nádhernými podlahovými mozaikami) až po vyspělé islámské 
umění ve městech Fés, Meknés a Marrákeš. Je také nádherným zážitkem 
vstoupit do dynamického života starých tržnic, vybírat zboží a smlouvat o 
cenách. Úřednický aparát v zemi funguje výborně, ať jde o banky, městské 
správní orgány, policii, zásobování vodou apod. pokračování 
 
♦ Výstava obrazů profesora Jiřího Konty Ivan Turnovec 
Dne 9. ledna 2018 proběhla v budově Senátu vernisáž obrazů, v loňském 
roce zesnulého profesora Jiřího Konty. Proběhla pod záštitou Senátora ČR 
Libora Michálka ve spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu. 
Jednalo se o první letošní výstavu věnovanou 100. výročí vzniku 
samostatného Československa a současně vzpomínce na pana profesora, 

který z toho času prožil 95 let. Výběr 12 
obrazů reprezentuje jeho tvorbu ze 
sedmdesátých až devadesátých let 
minulého století. Svými obrazy kompenzoval 
své exaktní studium jílových minerálů na 
Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity. 
Výstava trvala na chodbě místopředsedů 
senátu do 22. ledna. Zajímavě na svého 

otce při té příležitosti vzpomněla jeho dcera, historička umění Helena 
Kontová Politi. Jde o svébytnou, modernistickými směry ovlivněnou 
originální malbu. Obrazy jsou ve svých námětech akumulací 
přírodovědných odkazů jak na krajinu, tak i na jílové minerály, které 
vznikaly souběžně s životem jako takovým.  
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♦ Diamant Lesedi La Rona Ivan Turnovec 
Neopracovaný diamant Diamant Lesedi La Rona, jehož název znamená 
v botswanském jazyce tswana „Naše světlo“, má váhu 1109 karátů. 
Společnost Lucara jej před dvěma lety (v roce 2014) nalezla 
v botswanském dole Karowe. Jedná se o druhý největší diamant na světě a 
největší nalezený diamant za posledních sto let. Kámen měří 65 x 56 x 40 
milimetrů. Jediný diamant, který byl větší 
než Lesedi la Rona, je diamant Cullinan 
o váze 3106 karátů. Ten byl objeven 
v Jižní Africe v roce 1905. Cullinan byl 
nakonec rozřezán na devět velkých 
diamantů a 96 malých. Některé z nich 
jsou součástí britských korunovačních 
klenotů. Lesedi la Rona je tak aktuálně 
největším diamantem na světě. 
Firma Lucara, která je známá produkcí 
největších a nejkvalitnějších drahých 
kamenů na světě, se tento diamant snažila již loni neúspěšně prodat v 
aukci za 86 milionů dolarů (zhruba 1,9 miliard korun), avšak neúspěšně. 
Kámen letos koupilo britské klenotnictví Graff. Cena, kterou klenotnictví 
nyní zaplatilo, překonala nejvyšší nabídku z loňského roku v aukci 
Sotheby’s. Není však vyšší než částka, kterou společnost utržila v loňském 
roce za diamant Constellation (Souhvězdí) o váze 813 karátů. Tehdy jej 
prodala za 63 milionů dolarů.  
Zdroj: http://www.denik.cz/ekonomika/nejvetsi-nezpracovany-diamant-
nasel-sveho-kupce-dal-za-nej-1-2-miliardy-korun-20170927.html 
 
 

►►► Krátká odborná sdělení 
 
♦ Pracovné podložky (zrnotierky?) z andezitov štiavnického 
stratovulkánu z hradiska na Veľkom a Malom Lysci 

Peter Bisták, Daniel Gajdoš, Ján Jahn 
Jedno z hradísk lužickej kultúry na Slovensku zo staršej doby železnej 
(800–600 pred n. l.) leží na hrebeni a svahoch Veľkého Lysca (546,9 m n. 
m.) a Malého Lysca (492 m n. m.) v katastri obcí Kostoľany pod Tribečom 
a Velčice v okrese Zlaté Moravce. Hradisko patrí do línie hraničných 
opevnení, ktoré si v pohorí Tribeč v období neskorej doby bronzovej 
a staršej doby železnej budoval ľud lužickej kultúry (Baxa a kol., 2016, 68). 
Sídliskový areál s celkovou rozlohou približne 17 ha sa skladá z centrálnej 
opevnenej časti okolo vrchola Veľkého Lysca a troch predhradí (Bisták, P., 
Borzová, Z., Borza, M., 2017, 51–56). Každodenný život na hradisku 
dokladajú okrem keramických nádob, praslenov a drobných kovových 
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predmetov aj doteraz sporadické nálezy fragmentov kamenných 
pracovných podložiek, pravdepodobne zrnotierok, používaných na drvenie 
obilia (Borzová, Z. 2013, 25). Našli sa v centrálnej časti hradiska v rokoch 
1995, 2012 a 2013. 
V nadväznosti na  neúplne zodpovedanú otázku proveniencie hornín 
použitých na výrobu pracovných podložiek (Illášová, Ľ., Veliačik, L., 1997., 
Romsauer, P., Borzová, Z., Bisták, P., 2013, 85, 86, pozn. 11) bola 
v ostatnom čase realizovaná revízna petrografická analýza oboch novších 
nálezov, uložených v depozitári Krajského pamiatkového úradu v Nitre. 
Prvá väčšia vzorka je zaujímavá svojim tvarom – tvorí ju päťboký hranol so 
stranami 145 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm a 90 mm s maximálnou 
hrúbkou 110 mm. 
Druhú vzorku tvorí úlomok trojuholníkového tvaru s rozmermi 65 mm, 75 
mm, a 90 mm, pochádzajúci z  podobného pravdepodobne päťbokého 
hranolu. 
Vzorky majú bezpochyby prirodzený tvar a pochádzajú z lávových prúdov 
so stĺpovitou odlučnosťou.  
Farba oboch hornín je tmavosivá až čierna s tmavohnedým nádychom 
a tmavosivou zvetrávacou patinou. Hornina má porfyrickú štruktúru 
s  výrastlicami plagioklasu augitu a hypersténu. Základná hmota je sklovitá 
a porézna. V zložení dominujú  kontrastné výrastlice plagioklasu vo veľkosti 
1,0–1,5 mm, tabuľkového habitu, číre, biele alebo svetlohnedé so sklovitým 
leskom. Ojedinele bola pozorovaná oscilačná zonálnosť typická pre lávy. 
Pyroxény sú zastúpené augitom a hypersténom.  
Augit tvorí drobné krátko prizmatické kryštály tmavohnedej až čiernej farby. 
Kvantitatívne prevažuje hyperstén, ktorý tvorí nepravidelné svetlohnedé 
a hnedé zrná so sklovitým leskom. 
Typickým postmagmatickým minerálom je opál – hyalit. Tvorí koloidálne 
nepravidelné výplne dutín, náteky a hroznovité agregáty. Je bez 
štiepateľnosti s veľmi nízkym indexom lomu, bezfarebný (číry) alebo biely.  
Na oboch vzorkách sa zistila pórovitá textúra podmienená prítomnosťou 
vodných pár a vulkanických plynov v chladnúcej láve. Pretiahnuté prierezy 
pórov s ostrými okrajmi svedčia o pohybe lávy v čase ich vzniku, spravidla 
sú prázdne alebo vyplnené zmesou ílovitých minerálov s oxidmi železa. 
Vulkanickým produktom je v tomto prípade  sklovitý pyroxenický andezit 
(augiticko-hyperstenický), ktorý tvorí súčasť lávových prúdov západnej 
časti štiavnického stratovulkánu (Konečný, V. ed., 1998). 
Pre určenie bližšej proveniencie sme uskutočnili porovnávacie analýzy so 
vzorkami hornín lávových prúdov  priesilskej formácie z  kameňolomu na 
kóte 369,0 m n. m. (Čertov vrch) ležiacom 3 km východne od Zlatých 
Moraviec a hornín inoveckej formácie z kameňolomu medzi obcami 
Machulince a Obyce na kóte 368, 6m n. m. Lokality ležia  v západnej časti 
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Pohronského Inovca, ktorého okraj je vzdialený približne 13 km na východ 
od hradiska na Veľkom a Malom Lysci.   
V oboch formáciách zaradených k vrchnej stavbe štiavnického 
stratovulkánu sme identifikovali pyroxenické andezity stĺpcovej odlučnosti 
s opálom – hyalitom, ktoré považujeme za reálny zdroj materiálu využitého 
v neskorej dobe bronzovej alebo staršej dobe železnej na výrobu 
pracovných podložiek. 
Získané poznatky sú popri netradičnom využití vlastností hornín lávových 
prúdov štiavnického stratovulkánu priamym dokladom znalostí o krajine už 
ľuďmi lužickej kultúry. 

Obrázky k textu najdete na 1. a 2. straně obálky 
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►►► Próza, poezie a humor 
 
♦ Sen Ferry Fediuk 
Páni.  To teda byl zase den! Makačka, až se ze mne kouřilo, od nevidím do 
nevidím. Potřebujete ale, aby bylo venku vidět, když sázíte jednu 
chemickou analýzu za druhou do počítače? Za modravého svitu monitoru 
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může vám být ukradené, září-li venku šmolkově jasná obloha anebo je tam 
tma jako v tuneli. Či správně v tunely? Hromská nejistota. Možná, že se 
dnes již připouští obojí jako jedna z četných a ministerstvem školství 
milovaných dublet, i když některý z těchto dvou tvarů bude zřejmě 
progresivnější, anebo tu bude rozdíl stylový. Asi by se to mělo skloňovat 
podle vzoru, který pro jeho neslušnost školní vydání Pravidel českého 
pravopisu taktně neuvádí. Ale tady nejde o mluvnické problémy. Tady jde o 
to, že to v každém případě byl perný den, jak bychom řekli společně s 
Beatles. Už jsem příliš starý pán, abych se takhle honil. 
F2 ulož soubor, F10 exit a vypínám PC. Hodně dlouhaté táááák a jdu 
zdlábnout nějakou tu opečeninu vytaženou z mikrovlnky. A hup do postele.  
Ne že by se chtělo spát, když hlavou nepřestávají škubavě táhnout hejna 
číslic. Asi tak hodinku hraju dálkovým ovládátkem svou oblíbenou večerní 
hru neustálého přepínání z Novy na Premiéru a na Dvojku či na Jedničku a 
zpět a znova, než dospěji ke standardnímu závěru, že dneska tam není nic, 
ale vůbec nic. Takže tady zbývá, pomlčím-li o tzv. ledničkovém efektu 
nakonec zrealizovaném čtvrtlitrem černého krušovického, které zbylo od 
včerejška, poslední neselhávající "šláftruňk", krásná literatura. Proč se jí 
vlastně říká krásná, když ve většině případů ani nijak moc krásy 
nepobrala? Ale takových dvacet pětadvacet stránek spolehlivě zabírá: 
sotva stačím položit rozevřenou knížku hřbetem vzhůru – kdo by teď 
sháněl záložku? – k posteli (tak vida, rozhodně ne k postely) a cvaknout 
vypínačem, už vědomí po špičkách polehoučku pomaloučku couvá ven z 
ložnice. 
První usnutí mívám tvrdé. Nic nevím, smysly jsou v dokonalém K. O., 
iluzionista Morfeus ani v náznaku nemávne perutěmi svých snových hrátek. 
Sice tady jsem, ale já o tom absolutně nevím. Jak snadno by bylo možno 
najít nějaký trefný klasický citát, čímž některý z velkých básnických mágů 
tento černočerný stav lidského bytí-nebytí vystihl. Ale nač zeširoka 
popisovat něco, co každý z vlastní zkušenosti důvěrně známe. Snad se 
takhle mrtvolně dá někdy strávit i celá noc, ale v mém případě nejspíš ani 
jednou za pětiletku, kdyby ještě nějaká vůbec byla. A když tak sotva. 
A pak přichází spánková etapa číslo dvě. Jako kdyby přestala účinkovat 
uspávací injekce, a já se zvolna probouzím. Tedy ne do bdělého stavu, ale 
vnitřně. Hupky, hupky – a je tu sen. Někdy mlhavý a zmateně přeskakující 
z jednoho rozostřeného obrazu na druhý, někdy romanticky rozevlátý či 
avantgardně postrealistický a jindy téměř zhmotněl do kontur tak ostře 
načrtnutých, že by to oko kamery Fero Feniče ostřeji nenačrtlo. 
Dneska mám noc, která snové imaginaci vysloveně přeje. Začíná lyrickou 
pasáží, měkoučkou jak reklama na avivážní prací prostředek. Budeš tady 
ještě, až se vrátím? Ale vždyť já nikam ani neodcházím! Jak postupně 
nasvěcované kulisy se ze šera začíná vylupovat místnost, ve které si 
hovím na rozlehlé posteli. Pořádně velká místnost! Teď poznávám, že je to 
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část půdy oddělená do podoby rozlehlé komory hrubě ohoblovanými, 
stářím patinovanými prkny. Kromě mé postele, jednoduchého stolku a dvou 
židlí tu nic jiného není. Takhle nějak by scénu modernisticky naaranžovali 
v některém z odvážnějších divadel. Jenže tohle nejsou kulisy. Tohle je 
vnitřek skutečného baráku. No bodejť, že mi to připadlo povědomé. Tohle 
je přece půda v domě mých prarodičů, kde jsem jako kluk někdy dokonce 
spával, když se nás v domě sešel najednou nadměrný počet. 
A hele. Támhle v koutě je ještě jedno lůžko, takové polní. Jak je to možné, 
že jsem si ho v tom skoro prázdném prostoru dřív nevšiml?  Někdo se na 
něm pod dekou chruje a teď rozespale zpod deky vylézá. Nějaké mladičké 
děvče, vůbec je neznám a netuším, co tu vlastně pohledává. "Někdo 
bouchá", bručí rozmrzele. No kdo by nebyl rozmrzelý, vyrušen takhle 
uprostřed noci. I když na mladou holku, která by měla být jako vítr, se 
tenhle tón příliš nehodí. "Du vodevřít," huhlá jak čarodějnická učednice. 
"Počkat," velím rázně. "Nikam se nehrň, kdo ví, kdo to vlastně je. Třeba 
lupiči. Žádnej slušňák by touhle dobou neopruzoval. Pudu sám." A škrábu 
se ke dveřím. Samozřejmě že závoru neodsunu, nejsem dnešní. Opatrně 
přiložím oko k otvoru po vypadlém suku, a co nevidím. Dva mládence 
celkem neodpudivého vzhledu. Ten blonďatější žmoulá v ruce čepici a 
škemrá. "Prosím Vás, píchli jsme motorku. Nemáte záplatu a lepidlo? 
Strašně pospícháme." 
Co je mi do toho, že pospíchají. Zrovna teď v noci jim budu otvírat. Tůdle. I 
když čirou náhodou jsem si zrovna večer všiml, že v zásuvce stolku je stará 
lepící souprava. Pěkně mě štvou, tihle klackové. Co si vlastně myslí? Že se 
kvůli nim přetrhnu?  Přihrnou se noční temnotou jak velká voda. Ale co! 
Tak ať si ji teda konečně půjčí, fofrem to zalepí a padají, ať mohu v klidu 
dospat. Opatrně odsouvám závoru a noční návštěvu vpouštím dovnitř. 
Jsou viditelně prokřehlí a tak jim z termosky oběma nalévám po hltu 
černého kafe. "Počkejte," dodávám smířlivě, "já vám tam cvrnku trochu 
rumu." Ani jsem si předtím neuvědomil, že tu jednu načatou lahvinku za 
pelestí mám. Kruci, je to patnáctiletá kubánská Carta blanca! Vždyť něco 
takového se tu dnes už ani nikde nesežene a já to teď dám vyzunkout 
nějakým nočním obejdům, které jsem navíc nikdy předtím neviděl. Jenže 
láhev už je bohužel venku a teď by bylo společensky neúnosné ji zase 
honem schovávat. Oči mladých návštěvníků vděčně zazáří. "Jé, to příde 
vhod," říká ten, co dosud sveřepě mlčel. "Dole máme ještě ňáký kamarády, 
mohli bysme je sem vzít, aby si taky téhle vzácnosti aspoň lízli?" 
Tak tohle mi scházelo. Že mi radši tu ruku, co tak neprozřetelně tu flašku 
vytáhla, cirkulárka neuřízla. Je mi jasné, že to ode mne moc zdvořile a 
povzbudivě nezní, když jak prudkými střevními potížemi postižen dávám 
svůj velice studený souhlas. Ale mládencům to očividně nijak nevadí. Ten 
tmavší se o překot hrne dolů po schodech pro své kumpány, zatímco 
blonďáček navazuje čilou konverzaci s tou dívčinou, jejíž nečekaná 
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přítomnost v místnosti mě před chvílí tak udivila. Jako by se znali 
odjakživa. 
A už slyším dupot nohou na schodech k půdě. To je snad stádo hrochů! Už 
jich jsou plné dveře, už jak Niagara vnikají dovnitř, huby od ucha k uchu.  
Že by se v téhle situaci podařilo ještě něco naspat, to teď citelně ztrácí na 
pravděpodobnosti. "Tohle je Kája, tohle Vláďa, Maruška a tady Pája, 
Radek, Míla a Pepa." Jaksi tu průtrž představovacího ceremoniálu 
nestačím plně zvládat. To však zjevně nikomu nevadí. Vše jaksi 
samovolně, nenuceně a s neuvěřitelnou rychlostí vklouzává do polohy sice 
neplánované, ale o to více vydařené párty. Co s tím mohu dělat. Nejlíp 
bude, nechám-li se unášet proudem. Ostatně ani nic jiného mně nezbývá. 
A tak se zájmem zírám, jak se původně pustá místnost zalidnila jako sál 
venkovské hospody o hasičském bálu.  Mezi bavícími se hloučky obratně 
proklouzávají děvčata s tácy obložených chlebíčků, ze sklenek, naplněných 
džusem a což já vím čím ještě, vyzývavě ční různobarevná brčka a 
napíchnuté půlměsíčky citrónu. Vše jde na odbyt. Kde se to tu vzalo? Tomu 
tedy nerozumím. Ale copak je nutno všemu rozumět? Důležité jsou 
zrůžovělé a zářící tváře mladých návštěvníků, i já cítím, jak se mi do tváří 
taky žene euforie. 
Hluk všeobecné zábavy na chvilku ztiší hlasy, které sem pronikají zvenčí.  
Zase dupot nohou po schodech, to snad už není možné, aby se sem někdo 
další ještě vešel. Mladík z té nové skupiny halasně zdraví. "Šli jsme po ulici 
a slyšeli jsme vás až dolů. Znělo to tak vesele, že jsme neodolali, doufám, 
že se na nás nezlobíte." 
"Jen pojďte dále a udělejte si pohodlí." Hrome, kdo se to tady takhle 
suverénně stylizuje do role dobrotivého hostitele? No to snad ne! Vždyť 
jsem to já sám. Neuvěřitelné. Asi jsem se úplně zcvoknul. Támhleto 
pohledné děvče, co se s tou další partou přihrnulo, přece odněkud znám.  
Ona mne asi taky, protože teď se ke mně jasně hlásí. Přistupuje tak blízko, 
že mě příjemný oblak její vůně doslova obestře. Co to je za vůni? Přece 
santal, no jasně. Teď si vybavuji její křestní jméno: Zuzka! Ale jak dál? "Jo, 
jo, jsem to já," říká, jakoby četla mé myšlenky. "Zuzka Kestřánková". 
Trochu se na ni zlobím, že mi to příjmení napověděla, chtěl jsem, aby mi v 
mé sklerotizované paměti naskočilo samo. "Ještě se na mě hněváte, že 
jsem s Vámi neabsolvovala tu zápočtovou exkurzi?"  Dívá se laníma očima, 
jako kdyby mě doopravdy chtěla odprosit. "Ale Zuzi," bráním se, "co Vás 
nemá, vždyť já si na tenhle Váš prohřešek už ani nepamatuji!“ Lžu, jako 
když tiskne, samozřejmě že si to pamatuju móc dobře. Pěkně mě tenkrát 
namíchla, káča jedna! Ale což! Čo bolo, bolo, terazky som dôchodcom. A 
tak roztomile pokračuju: „Hlavně že jste státnice zvládla i bez toho, milá 
paní magistro." Uchopím ji za prsty a zdvořile jejich konečky políbím. 
Usměje se hřejivě a odkvačí za kolem se sunoucím tácem chlebíčků 
někam do rohu k pianinu. Jak se sem proboha tenhle obstarožní klimpr 
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s nastavitelnými rameny pro svícny mohl jen dostat? Sedí u něj ten 
motocyklový blonďák a do zakouřeného randálu vybrnkává rockovou píseň, 
co mě umí pohladit na duši: 
                                  Vem mě k vodopádu 
                                  hory modrý vody 
                                  padají na zem   
                                  a tříští se! 
Každá párty má svůj konec, dokonce i ta snová. První dva mladíci si 
najednou vzpomněli, že ještě nemají zalepenou tu duši ze své motorky a 
všichni se velice tiše a téměř po anglicku začínají vytrácet. Ani na těch 
schodech už to při sestupu tolik nedupe, jako předtím při výstupu. Náhle je 
ta prkenná půdní prostora prázdná.  Zůstal tu jen prostý stůl se dvěma 
židlemi a ta moje široká postel. Dokonce i polní lůžko z rohu včetně té 
původní neznámé dívky zmizely. Však ta dívčina taky logicky patřila k těm 
ostatním mladým, kteří ji s naprostou samozřejmostí vzali sebou. Kdoví, 
zda ostatně to všechno nespunktovala právě ona. Ale bylo to prima, nic se 
nezlobím, že mě nenechali utopeného v té inkoustové temnotě toho 
nejtvrdšího spánku. Ostatně – vždyť je to všechno pouhý sen. Určitě by se 
našla spousta dobráků, od baby-kartářky až po promovaného 
psychoanalytika, kteří by mi ho skvěle vyložili. Ale nepotřebuji. To musím 
zvládnout sám, z toho snad kýlu mám, jak zpívá Kája Gottů. Tenhle sen 
není nic jiného, než běh života ve zkratce, resumé instant. Nejprve jsi sám, 
pak se to kolem tebe začíná víc a víc zabydlovat až do supernatěsnané 
hustoty, ale než se pořádně rozhlédneš, zůstal jsi na scéně opět jediný. To 
vše zarámováno do několika ohoblovaných prken. Smutné, či veselé? 
Obojí! V celkovém vyznění píšu asi tak jedna minus. 
Noční obloha zůstává černofialová, do rána je ještě daleko. Lehám si zpět 
na postel a přetahuji si deku až přes hlavu. Normálně spím na boku, 
střídavě na levém a na pravém. Ale někdy, vzácně, si lehnu na břicho a 
jednou rukou si podložím hlavu, přestože vím, že mi za chvíli zdřevění a já 
si ji budu muset masírovat. Teď ji mám pod obličejem a ten se usmívá. 
Dobře, že je otočen dolů, protože kdyby mě někdo zahlédl spícího s touhle 
přihlouplou grimasou, nepomyslel by si jistě nic, co by pozitivním směrem 
přispělo k mé image. Tohle všechno si říkám, přestože je mi naprosto 
jasné, že nejsem vzhůru, ale že snově spím. 
 

♦ Tuleni v Haverfordwestu  Rudolf J. Prokop 
Jedním z nejhezčích zážitků z mých nejrůznějších geologických cest bylo 
setkání s tuleni ve Velké Británii v roce 1986. Se svým kolegou 
Christopherem, sympatickým a váženým profesorem Liverpoolské 
univerzity, jsme křižovali paleozoikum Spojeného Království a Chris mě 
zasvěceně a obětavě vodil po nových i klasických lokalitách ostrovních 
starších prvohor. 



39 

K novým významným lokalitám, které Chris v současné době studoval, 
patřily i profily v bezprostředním okolí Haverfordwestu, významného 
přístavu na západním pobřeží Anglie, městě, které je malebně rozloženo 
podél atlantického pobřeží zálivu Sv. Brigity (St. Bridget Bay). Vody 
Atlantiku, zde byly překvapivě čisté, průzračně zelenavé, patřičně studené, 
nicméně lákající ke koupání zejména suchozemce z "kontinentu" (na rozdíl 
od domorodců, které moře ke koupání neláká vůbec). 
Jedno odpoledne, po zvláště náročném průzkumu a sběrech v ordovických 
odkryvech v okolí Haverfordwestu jsme se dostali až na samé pobřeží 
severního okraje zálivu. Kdo z "Podskalí" by odolal! A tak jsem se hbitě 
svlékl a ponořil do nádherně osvěžující vody, k mírnému ustrnutí Chrise, 
který jako správný Angličan se na pobřeží jen usadil, těšil se z mořského 
vzduchu, ale ani ho nenapadlo se ve vodě byť jen omočit. 
Nejprve jsem si jen tak orientačně prostudoval mělkou vodu pláže, kde v 
písku žily stovky schizasteridních ježovek s bělostnými, srdčitými a jakoby 
z krajek vytvořenými kostrami. Poté jsem zamířil dál od břehu, abych si 
pořádně zaplaval. 
A tehdy to přišlo – lépe řečeno připlavalo. Náhle za mnou totiž něco 
zafunělo. Pochopitelně jsem se patřičně lekl a rychle se ve vodě otočil.  
Bylo proč se otočit, ale ne proč se leknout. Asi tak dva-tři metry vzdálena 
na mě zírala velká štíhlá hlava s párem nádherných, obrovských tmavých 
očí a čenichem zdobeným dlouhými vousy.  
Oči hleděly zvědavě, ale přívětivě a já jsem si vzápětí uvědomil, že můj 
nový společník je tuleň. O jejich přítomnosti v zálivu jsem neměl ani tušení 
a snad nekřivdím místním obyvatelům Haverfordwestu, ani Chrisovi, když 
se domnívám, že oni o tulení populaci v zálivu nevěděli také nic. 
Zdálo se však, že jsem se stal pro zdejší tuleně určitou atrakcí (podobného 
blázna co se ráchá ve studené vodě zálivu asi ještě nezažili), protože se 
kolem mě vynořovali další členové místního tuleního společenstva včetně 
neobyčejně roztomilých mláďat. Měl jsem tisíc chutí některé to mrně 
pohladit nebo zatahat za tlapky, ale když jsem si uvědomil, že tulení 
maminky jsou velmi bdělé a jaký mají chrup, rychle jsem se této myšlenky 
vzdal. 
Když jsem plaval zpět k pobřeží, stádo mě chvilku provázelo, ale brzy si tito 
inteligentní tvorové uvědomili, že spektáklu je konec. Zmizeli náhle pod 
vodou jako přízraky – ani voda se nad nimi nezčeřila. 
Na břehu, mě čekal Chris s dekou a rozporuplnými pocity, se kterými prý 
sledoval mojí tulení show. Nevěděl ještě, jak si spolu se zvědavými 
ploutvonožci porozumíme a velmi se mu ulevilo, když zjistil, že sympatie 
jsou oboustranné a případná záchranná služba je zde zcela zbytečná. 
Vše se vyjasnilo a Chris usoudil, že je vhodné naše příjemné dobrodružství 
zakončit neméně příjemnou sklenicí whisky v pubu na nábřeží. Nejen že 
prý patřičně vystydl, když na mě čekal na břehu, ale ani nervové vypětí nad 
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bláznivinami "visiting profesora" v ctihodné Anglii se nedá podceňovat a 
proto použití universálního léku je nasnadě.  
Nevím sice, jak mohl prostydnout na břehu, když bylo docela teplo a ve 
studené vodě jsem byl já. Nicméně, proti tak dobré whisky jako je v 
Haverfordwestu bych nic nenamítal ani bez hrátek s mořskými živočichy a 
tak nakonec jsme si v přívětivé hospodě za bohaté a bohatýrské účasti 
téměř všech "štamgastů" i personálu připili na Spojené království, 
Haverfodwest, moře, tuleně i ráchající se geology z "kontinentu". 
Doslov: Zábava i společnost se ukázala po všech stránkách prvotřídní, 
stejně jako whisky, po které jsem se druhý den ráno probudil naprosto 
svěží, s jasnou hlavou (jen s ukrutným hladem). 
 

►►► Biografický slovník pracovníků v geologii a 

příbuzných oborech (pokračování) – Cleaveland až Cope 
 Pavel Vlašímský 
► CLEAVELAND, Parker, Prof., americký mineralog a geolog, 1780–1858. 
Vystudoval na Harvard College v Cambridge, Massachusetts (pozdější Harvard 
University). 1805–58 profesor filosofie přírodních věd, matematiky, chemie a 
mineralogie na Bowden College v Brunswicku j. od Augusty ve členském státě 
Maine. Vydal 1816 knihu o mineralogii a geologii Elementary Treatise on 
Mineralofgy and Geology, 1. americkou publikaci v oboru systematické 
mineralogie. Obsahuje mj. prvou zmínku o nerostech uranu z území USA, z 
nalezišť v Maine a Marylandu. 
► CLEVE, Per Theodor, Prof., švédský přírodovědec, 10. 2. 1840 Stockholm, 
Švédsko - 18. 6. 1905 Uppsala, Švédsko. 
Od 1868 asistent chemie na universitě v Uppsale. 1870–74 zároveň přednášel 
na Technologickém institutu ve Stockholmu. Poté profesor obecné chemie a 
agrochemie na universitě v Uppsale.  
Měl široké vědecké zájmy. Zpočátku se věnoval anorganické chemii, hlavně 
prvkům vzácných zemin. 1861 připravil komplexy Cr a Pt s amoniakem. 1874 
prohlásil tzv. didymium za 2 prvky; dostal se do sporu s českým chemikem B. 
Braunerem o objev didymu. C. teorii potvrdil 1885 Carl Auer von Welsbach 
(objevil neodym a praseodym). 1878–79 C. při chemickém výzkumu nerostů ze 
Skandinávie objevil nové prvky vzácných zemin, které nazval holmium a thulium, 
1879 skandium, které již 1871 předpověděl Mendělejev (a nazval eka-boron). 
Jako organický chemik C. objevil mj. 6 z 10 forem dichloro-naftalenu. 1878 
popsal A. E. Nordenskiöld z Arendalu v Norsku nový nerost, který nazval na C. 
počest cleveit (uraninit s REE a Th). 1895 C. a W. Ramsay v cleveitu objevili 
helium, což byl 1. nález He v terestrickém prostředí, dosud bylo známo jen ze 
slunečního spektra. 
Od 1890 se C. věnoval biologii, kvartérní geologii a oceánografii. Studoval 
sladkovodní řasy, diatomy a plankton. Vypracoval metodu stanovení stáří 
uloženin z období pozdního glaciálu a postglaciálu podle fosilních diatom. 
Používal diatomy pro určení původu oceánských proudů. 1900 uveřejnil zásadní 
oceánografickou studii o sezónní distribuci planktonu v Atlanském oceánu. 
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Nejznámější žák: Svante A. Arrhenius. 
Cleve, P. T. (1894–95): Synopsis of the Naviculoid Diatoms. – Kungl. Svenska 
veten. – akad. Handl., 26, 2, 27, 3.  

– (1900): The Seasonal Distribution of Atlantic Plankton Organism. 
► CLOIZEAUX (též DES CLOIZEAUX), Alfred Louis Olivier Legrand Des, Prof., 
francouzský mineralog, 1817 Beauvais s. od Paříže, department Oise, Francie – 
1897. 
Působil v Musée national l'histoire naturelle v Paříži, jako kurátor, nástupce 
Delafosse, 1876–92 profesor, a v École Normale superieure v Paříži. Podnikl 
studijní cestu po Německu, Rusku a Skandinávii, 1845 na Island, kde pozoroval 
erupci sopky Hekly.  
Rozvíjel mineralogický výzkum optickými metodami. Zabýval se vztahem 
optických vlastností nerostů ke krystalografickým soustavám, termometrií 
nerostů, pseudomorfózami, výzkumem vyvřelin a metamorfik. Celkově určil 
optické vlastnosti 468 nerostů, zabýval se zejména plagioklasy a nerosty REE 
(např. orthitem). Podal definici mikroklinu (pojmenování navrhl Breithaupt).  
Uveřejnil více než 100 prací. Nejznámější žáci: Fouqué, Michel-Lévy, M. A. 
Lacroix. Předložil popis nového vanadičnanu, který na jeho počest A. A. Damour 
nazval descloizit. Člen Académie des Sciences v Paříži. 
Cloizeaux, A. L. O. Des (1843): Determination des formes primitives et 
secondaires de la Gay-Lussite. – Ann. Chim. Phys. (Paris), 3, 7, 489–494. 

– (1850): Mémoire sur les formes cristallines du Wolfram. – Ann. Chim. Phys. 
(Paris), 28,  163–175. 

– (1863–74): Manuel de Minéralogie. 2 d. Paris, 572+208 s. 
– (1868): Nouvelles recherches sur les propriétés optiques des cristaux naturels 
ou artificiels etc. – Mém. Acad. Sci. France, Sci. mathem. phys., 18, 511–732. 

► CLOOS, Ernst, Prof., americký strukturní geolog německého původu, 1898–
1974. 
Mladší bratr geologa Hanse C. (1885–1951; viz níže), u kterého ve 20. letech 
studoval na universitě ve slezském Breslau, v té době v Německu (nyní Wroclaw, 
Polsko). S bratrem a spolužáky Robertem Balkem a Hermannem Scholtzem 
pracoval v bavorské části moldanubického plutonu v okolí Passau. 1927 s 
bratrem studovali v kenozoickém vulkanickém pohoří Siebengebirge jv. od 
Bonnu těleso trachytu Drachenfels bratrovou granittektonickou metodou, podle 
orientace krystalů sanidinu, a nedaleký Wolkenburg (tokové lineární textury). Od 
1930 žil v USA, kde pracoval pro Geologickou službu státu Maryland (geologické 
mapování Howard County, Washington County a Montgomery County 1 : 62 
000), po 2. světové válce zároveň profesor na John Hopkins University v 
Baltimore, od 1951 vedoucí geologického departmentu. 1956 z university odešel.  
Za pobytu v USA 1934 spolu s bratrem psali o terciérním upliftu prekambria 
pohoří Beartooth (j. Montana), Bighorn (Wyoming) a Black Hills (z. South Dakota) 
na americkém středozápadě. Od konce 30. let se zabýval tektonikou 
Appalačského pohoří a experimentální tektonikou (laboratorní pokusy s mokrým 
jílem). Navazoval na bratrovy studie, uvedl do americké geologie jeho koncepci 
granitové tektoniky. 1946 vydal anotovanou bibliografii pojmu lineace (in Geol. 
Soc. Amer. Mem., 18). Proslul výrokem "Geology without fractures would be 
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rather dull ..." (1955).  
Člen americké Národní akademie věd. 1954 president Geological Society of 
America. Od Geologische Vereinigung obdržel Medaili G. Steinmanna. Jeho 
tchán Hans Spemann (1869-1941), zoolog a lékař z university ve Freiburgu i.Br., 
za objevy v oblasti embryologie obdržel 1935 Nobelovu cenu za fyziologii a 
medicínu.  
Cloos, H. – Balk, R. – Cloos, E. – Scholtz, H. (1927): Die Plutone des Passauer 
Waldes. – Monogr. Geol. Paläont. (Berlin), Ser. 2, 3, 182 s. 

Cloos, H. – Cloos, E. (1927): Die Quellkuppe des Drachenfels am Rhein. Ihre 
Tektonik und Bildungsweise. – Z. Vulkanol., 11, 33–40. 

Cloos, E. (1932): „Feather joints“ as indicators of movements on faults, joints, 
thrusts and magmatic contacts. – Nation. Acad. Sci. Proceed., 18, 387–395.  

– (1936): Der Sierra Nevada Pluton in Californien. - Neu. Jb. Mineral. Geol. 
Paläont., Beil.-Bd., 76, B, 355–450. 

– (1940): Crustal shortening and axial divergence in the Appalachians of 
southeastern Pennsylvania and Maryland. – Geol. Soc. Amer. Bull., 51, 845–
872. 

Cloos, E. – Hietanen, A. (1941): Geology of the "Martic overthrust" and the 
Glenarm serie in Pennsylvania and Maryland. – Geol. Soc. Amer. spec. Pap., 
35, 207 s. 

Cloos, E. (1955): Experimental Analysis of Fracture Patterns. – Geol. Soc. 
Amer. Bull., 66, 3,  241–256. 

► CLOOS, Hans, Prof. Dr.phil., německý geolog, 8. 11. 1885 Magdeburg, 
pruská Provincie Sasko, Německo – 26. 9. 1951 Bonn, SRN. 
Jeho otec Ulrich C. byl architekt. Po absolvování gymnázia v Kölnu 1905 začal 
studovat architekturu na technice v Aachen, ale E. Holzapfel ho přivedl k zájmu o 
geologii. 1905-06 studoval na universitách v Bonnu u G. Steinmanna a Jeně, mj. 
u J. Walthera, od 1906 ve Freiburgu i.Br., kde 1909 získal doktorát u W. 
Deeckeho za práci Tafel- und Kettenland im Basler Jura. 1910 podnikl studijní 
cestu do tehdejší Německé jihozápadní Afriky (nyní Namibie), kde se zabýval 
rozsypy Sn a granity plutonu Erongo. 1911–13 ropný geolog u Standard Oil 
Company na Javě a Borneu v Nizozemské východní Indii (nyní Indonesie). 
Hmotně zajištěn nastoupil akademickou dráhu, v květnu 1914 se habilitoval u E. 
Kaysera na universitě v Marburgu prací Jura-Ammoniten aus dem 
Molukkengebiet jako soukromý docent na katedře geologie a paleontologie. Za 
války jako ženijní důstojník 1915–16 na západní frontě u Verdunu a Laonu 
zajišťoval vodní zdroje aj. Z armády byl vyreklamován, aby pro firmu Krupp 
prováděl prospekci ve Slezsku na rudy Ni u Frankensteinu (nyní Zabkowice 
Slaskie, Polsko). Když byl 1917 profesor university v Breslau (nyní Wroclaw, 
Polsko) Fritz Frech vyslán jako vedoucí geolog k turecké armádě, C. se stal jeho 
nástupcem, 1919 po Frechově smrti mimořádným (řádným?) profesorem 
geologie v Breslau. V té době prováděl zásadní výzkumy granitových těles. První 
žáci: mladší bratr Ernst C. (viz výše), R. Balk, Heinrich Stenzel a Karl Rode. Od 
1926 na universitě v Bonnu řádný profesor a vedoucí Geologicko- 
paleontologického institutu (po G. Steinmannovi). Období nacistické vlády 
prožíval obtížně, 1940 odešel ze zdravotních důvodů předčasně do výslužby. Po 
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skončení války se na universitu vrátil. Nejznámější žáci z Bonnu: Henno Martin, 
Paul Wurster. C. podnikl řadu studijních cest a exkurzí se studenty: 1923 
Španělsko, 1925–26 Švédsko a Norsko, 1927 a 1933 Severní Amerika, 1929 a 
1936 Jižní Afrika. Bratr Ernst (v té době profesor na John Hopkins University) mu 
1948 zprostředkoval přednáškové turné po vysokých školách v USA (Harvard 
University, Yale University ad.). 
Zabýval se všeobecnou geologií, tektonikou, plutonismem, vulkanismem. Od 
1920 publikoval práce o granitech a o vzniku granitových plutonů v Krkonoších (v 
té době Riesengebirge). Na sjezdu Deutsche Geologische Gesellschaft v červnu 
1922 v Breslau (v době konání 13. mezinárodního geologického kongresu v 
Bruselu, kterého se pracovníci ze zemí poražených ve válce nemohli účastnit) 
poprvé předložil koncepci granitové tektoniky. V lomu na Strehlene Berge 40 km 
j. od Breslau objasnil granitovou vnitřní strukturu a plochy S, Q, a L. Granitovou 
tektoniku uplatnil i při výzkumu v bavorské části moldanubického plutonu (1927, 
viz Ernst C.), v Sierra Nevadě v USA a v Africe. Vyvolal velký ohlas, byl ale 
kritizován petrografy, B. Sanderem, příznivě byl přijat zejména v USA (práce E. 
Wissera aj.). S bratrem Ernstem 1927 studoval kenozoické vulkanity 
Siebengebirge jv. od Bonnu v Porýní, granittektonickou metodou zpracovali 
těleso trachytu Drachenfels podle orientace krystalů sanidinu. Studoval 
mechanismus vzniku tufových komínů (maarů) v pohoří Schwäbische Alb 
(exploze s mísením plynu, tufu a úlomků okolních hornin). V tunelu Lorettoberg v 
j. Badensku studoval okrajové zlomy hornorýnského prolomu. Zabýval se 
vrásovou tektonikou devonu Rheinisches Schiefergebirge, tektonickými 
experimenty. Na jílových modelech napodoboval vznik hornorýnského prolomu 
při vyklenování (upliftu), podobně vysvětloval vznik prolomu Rudého moře, Azor. 
Po celý život byl stoupencem fixismu, ale byl tolerantní k odlišným koncepcím.  
Uveřejnil 132 prací, vč. 6 knih. 1931–34 předseda Geologische Vereinigungen, 
1935–51 vedoucí editor Geologische Rundschau. Člen řady vědeckých 
společností a akademií, mj. Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina, 
dopisující člen Pruské akademie věd v Berlíně. Obdržel 1948 Penrose Medal od 
Geological Society of America a Leopold von Buch Plakette od Deutsche 
Geologische Gesellschaft, 1949 Národní cenu od vlády NDR. 1947 vydal 
autobiografii. Blízký přítel Hanse Stilleho, i když se názorově rozcházeli a C. 
Stilleho kritizoval. V meziválečném období byli Stille a C. nejvlivnějšími 
německými geology. Pohřben v Poppelsdorfu (nyní městská část Bonnu).  
Cloos, H. (1910): Tafel- und Kettenland im Basler Jura und ihre tektonischen 
Beziehungen nebst Beiträgen zur Kenntnis des Tertiärs. – Neu. Jb. Mineral. 
Geol. Paläont., B, 30, 97–232. 

– (1925): Einführung in die tektonische Behandlung magmatischer 
Erscheinungen (Granittektonik). Das Riesengebirge in Schlesien. Berlin, 194 s. 

Cloos, H. – Balk, R. (1928): Structure of the Sierra Nevada Intrusive in a 
Crossection from Yosemite Valley to Mono Lake, California. – Bull. Geol. Soc. 
Amer., 37. 

Cloos, H. (1928): Experimente zur Inneren Tektonik. – Zbl. Mineral. Geol. 
Paläont., B, 1928, 609–621. 

Cloos, H. (1936): Einführung in die Geologie. Ein Lehrbuch der inneren 
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Dynamik. Berlin, 503 s. 
– (1937): Zur Grosstektonik Hochafrikas und seiner Umgebung: Eine 
Fragenstellung. – Geol. Rdsch., 28, 334–348. 

– (1939): Hebung – Spaltung – Vulkanismus. Elemente einer geometrischen 
Analyse irdischer Grossformen. – Geol. Rdsch., 30, 4A, 404–527. 

– (1947): Gespräch mit der Erde. Geologische Welt- und Lebensfart. München, 
410 s.; 3. vyd. 1949; angl. překl. Conversation with the Earth. London 1981. 

► CLOUD, Jr., Preston Ercelle, Prof. Dr., americký geolog a paleontolog, 26. 9. 
1912 West Upton, Massachusetts, USA – 16. 1. 1991 Santa Barbara sz. od Los 
Angeles, California, USA. 
Pocházel z početné rodiny strojníka. Hospodářskou krizi 1930–33 přečkal u US 
Navy v Pacifiku. 1933-38 studoval na George Washington University ve 
Washingtonu, D. C. Jeho učitelé Ray Bassler a G. A. Cooper ho přivedli k práci 
preparátora v paleontologické laboratoři National Museum ve Washingtonu a 
k zájmu o fosilní brachiopody. Po absolvování (1938 B. Sc.) pokračoval ve studiu 
na Yale University v New Haven, Connecticut, kde u Carla Dunbara 1940 obhájil 
doktorskou práci o terebratuloidních brachiopodech siluru a devonu (mj. studoval 
české exempláře ze sbírky Musea srovnávací zoologie Harvard University, 
zaslané L. Agassizovi J. Barrandem).  
Krátce přednášel na Missouri School of Mines v Rolla, od 1941 pracoval v US 
Geological Survey (USGS) pro válečný Strategic Minerals Program, studoval 
zrudnění Mn v Maine a bauxity v Alabamě. 1943 u Virgila Barnese v Texas 
Bureau of Economic Geology studoval raně paleozoický karbonátový komplex 
Ellenburg. Ke konci války pro USGS prováděl geologické mapování na ostrově 
Saipan v souostroví Mariany v Pacifiku. Zahájil v rámci USGS prvé práce v oboru 
mořské geologie, výzkum recentních útesů a atolů, biogenních karbonátů ad. 
1946–48 profesor paleontologie bezobratlých na Harvard University v 
Cambridge, Massachusetts, ale již 1949 se vrátil do  USGS jako vedoucí Branch 
of Paleontology and Stratigraphy. Prosadil její výrazné posílení, z 15 na 60 členů. 
1961–65 profesor geologie na University of Minnesota v Minneapolisu, poté 
profesor na University of California v Los Angeles, 1968 na University of 
California v Santa Barbara. 1974–91 působil na pracovišti USGS v Santa 
Barbaře, kde 1976 založil laboratoř zaměřenou na výzkum raných mikrofosílií.  
Od 60. let se věnoval hlavně paleontologii prekambria, paleoekologii a evoluci 
proterozoických mikroorganismů, rovněž se zabýval stromatolity. 1969 studoval 
mikrobiotu v rohovcích v dolomitu v proterozoiku Pahrump Group v Beck Spring 
v jv. Kalifornii, s nálezy jednobuněčných zelených eukaryotních řas (stáří 1,3 mld. 
let). Srovnával je s nálezy v Gunflint Iron Formation (kanadský štít u Hořejšího 
jezera, jz. Ontario). Vyslovil hypotézu mikrobiální geneze prekambrických 
páskovaných rud Fe. Začal spolupracovat s ruskou školou (žáci V. Maslova), 
využívající stromatolity k biozonaci prekambria. Spolu s M. Semichatovem se 
1969 pokusili o mezikontinentální korelaci na základě ruské stromatolitové 
zonace. 1975 navštívil ruská naleziště v Jakutsku. Dále se zabýval 
prekambrickou atmosférou a oceánem, biogeochemickými aspekty původu 
života. 1982 spolu s M. Glaessnerem navrhli vymezení ediacarienu jako 
samostatného útvaru. Psal filozoficky zaměřené knihy o původu a vývoji života a 



45 

o environmentálních otázkách.  
21 let člen redakční rady American Journal of Science. Obdržel 1959 
Distinguished Service Award od US Department of Interior, 1971 Paleontological 
Society Medal, 1976 Penrose Medal od Geological Society of America. 1961 člen 
americké Národní akademie věd, 1973 American Philosophical Society.  
Cloud, Jr., P. E. (1942): Notes on stromatolites. – Amer. J. Sci., 240, 363–379. 
– (1942): Terebratuloid Brachiopoda of the Silurian and Devonian. – Geol. Soc. 
Amer. Spec. Pap., 38, 1–182. 

– (1968): Pre-Metazoan evolution and the origin of the Metazoa. In Drake, E. T. 
(ed.): Evolution and environment. New Haven, 1–72. 

– (1968): Atmospheric and hydrospheric evolution on the primitive Earth. – 
Science, 160, 3829, 729–736. 

Licari, G. R. – Cloud, Jr., P. E. (1968): Reproductive structures and taxonomic 
affinities of some nannofossils from the Gunflint Iron Formation. – Proceed. 
Nation. Acad. Sci., 59, 4, 1053–1060. 

Cloud, Jr., P. E. - Semichatov, M. A. (1969): Proterozoic stromatolite zonation. – 
Amer. J. Sci., 267, 9, 1017–1061. 

Cloud, Jr., P. E. – Glaessner, M. F. (1982): The Ediacarian Period and System: 
Metazoa inherit the Earth. – Science, 217, 783–792. 

► CLUTTERBUCK, James, reverend, britský hydrogeolog, 1801–1885. 
Zjistil, že čerpání podzemní vody ovlivňuje její hladinu a vmistění slané vody ve 
vrstvách v podloží města Londýna. Zván „father of English hydrogeology“.  
► COBALCESCU, Grigore, Prof., rumunský geolog, 1831–1893. 
Působil na vojenské škole, posléze universitě v Iasi, kde byl od 1863 1. 
vedoucím katedry geologie. Zabýval se tektonikou, ropnou geologií a 
hydrogeologií Rumunska, publikoval mj. v časopisech Říšského geologického 
ústavu ve Vídni. 1883 uveřejnil studii o litologii a biostratigrafii sarmatu střední a 
s. části moldavské platformy. C. pracoval na pravém břehu Prutu v Rumunsku, 
současně na levém břehu v ruské Besarábii (nyní Moldávie) pracoval I. Sincov z 
university v Oděse. Předložili dvě biozonace sarmatu moldavské platformy, které 
byly velmi podobné (Sincov, I: Geologische Untersuchung Bessarabiens etc. St. 
Petersburg, 1883). 
Cobalcescu, G. (1883): Études géologiques et paléontologiques sur certains 
terrains tertiaires de quelques parties de la Roumanie. – Mem. geol. Scolii 
milit. Iasi, 1883. 

► CODARCEA, Alexandru, Prof. Dr., rumunský geolog, 1900–1974. 
Syn vojenského lékaře, jeho rodina se často stěhovala, podle toho, kam byl otec 
přidělen. Po 1. světové válce se usadili v Bukurešti, C. studoval na 
Přírodovědecké fakultě tamní university u L. Mrazeca. Od 1922 působil v 
Rumunském geologickém ústavu. Mrazec mu zajistil studijní pobyt na universitě 
ve švýcarském Baselu, při kterém C. pracoval v terénu ve Švýcarských Alpách a 
Juře, Vogésách, na Sicílii a Korsice. Po návratu u Mrazeca získal doktorát po 
obhájení práce o geologii a petrografii oblasti Ocna de Fier – Bosca Montana v 
Banátu. Zpracoval v ní mj. různé typy skarnů a procesy kontaktní metamorfózy. 
V meziválečném období pracoval hlavně v z. části Jižních Karpat, kde rozlišil dvě 
fáze příkrovových procesů, středokřídový, kdy vznikl getický příkrov, a 
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svrchnokřídový, severinský příkrov. C. publikace byly syntézou poznatků 
stratigrafie, mikropaleontologie, tektoniky, petrografie a geofyziky.  
Od 1936 profesor mineralogie a petrografie na Fakultě hornictví a metalurgie na 
technice v Bukurešti, 1949-57 v Báňském institutu na Fakultě technické geologie, 
1957–65 v Institutu ropy, plynu a geologie. V poválečném období se badatelsky 
zabýval nadále Jižními Karpaty, sedimentologií tamní křídy, a alkalickým 
masivem Ditrau sv. od Targu Mures ve Východních Karpatech. Vyvodil, že masiv 
je svrchní migmatitickou částí diapirického tělesa vzniklého hlubinným 
anatektickým procesem.  
1948 člen korespondent, později akademik Rumunské akademie věd, dlouholetý 
vedoucí její Sekce geologie, geografie a geofyziky. Účastnil se vědeckých 
kongresů v Mexiku, Indii, Jugoslávii a 23. mezinárodního geologického kongresu 
v Praze 1968, v jeho rámci vedl exkurzi do jz. okrajové části Karpat v Rumunsku 
(uskutečnila se 10.–17. 8), byl vedoucím autorem exkurzního průvodce 
Geological Structure of the Southwestern Carpathians (Bucharest 1967). 
Přestože byl jedním z nejvýznamnějších rumunských geologů údaje o jeho životě 
v poválečném období jsou v literatuře velmi kusé (nekrolog vyšel až r. 2000). 
Codarcea, A. (1930): Étude géologique et pétrographique de la région Ocna de 
Fer – Bosca Montana (Judetul Caras, Banat). – Anuar Inst. géol. Roum., 15, 
424 s. 

– (1940): Vues nouvelles sur la tectonique du Banat Méridional et du Plateau de 
Mehedinti. – Anuar Inst. géol. Roum., 20. 

Codarcea, A. – Codarcea, M. – Ianovici, V. (1958): Structura geologica a 
masivului alcalin de la Ditrau (bazinul vaii Jolotca). – Acad. Rep. Pop. Roum. 
Bul. stiint., Sect. geol. geogr. 3, 1958. 

Codarcea, A. – Ianovici, V. – Iova, S. – Lupan, S. – Papacostea, C. (1958): 
Elemente rare in masivul de la Ditrau. – Comun. Acad. Rep. Pop. Roum., 8, 3, 
321–328. 

Codarcea A. – Raileanu, G. – Nastaseanu, S. – Boldur, C. – Pop, G. (1965): 
Aspects de sédimentation chaotique dans le Crétacé supérieur de 
l´autochtone des Carpates méridionales. In Rept. Carpatho-Balkan geol. 
Assoc., 7. Congr. Sofia, 1, 2. 

► COFFIN, Reuben Clare, americký ložiskový geolog, 1886–1972. 
Působil v Geologické službě státu Colorado, 1914–19 vedl výzkum ložisek rud U, 
V a Ra v jz. části státu Colorado, prvý výzkum ložisek U-rud v mesozoických 
pískovcových sekvencích Colorado Plateau (tzv. pískovcový typ zrudnění, rolly). 
Později působil v Tulse ve státě Oklahoma. 
Coffin, R. C. (1921): Uranium and vanadium deposits of Southwestern 
Colorado. – Colorado Geol. Surv. Bull., 16, 231 s. 

► COHEN, Emil Wilhelm, Prof. Dr., německý mineralog a petrograf, 12. 10. 1842 
Akjar (Aakjaer) nedaleko Horsens jz. od Arhusu, Dánsko – 13. 4. 1905 
Greifswald, Meklenbursko,  Německo. 
Vystudoval v Berlíně a Heidelbergu chemii a fyziku, brzy se ale specializoval na 
petrografii. V 60. letech vypracovali spolu s E. W. Beneckem geologickou mapu 
okolí Heidelbergu. 1871 se habilitoval na universitě v Heidelbergu prací Über die 
zur Dyas gehörigen Gesteine des südlichen Odenwalds. 1872–73 podnikl studijní 
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cestu po zlatých a diamantových ložiskách Jižní Afriky. Po připojení Alsaska a 
Lotrinska k Německu 1871 po prusko – francouzské válce německé úřady 
budovaly na tomto území státní správu, proto byl C. 1878 na tamní universitě ve 
Strassburgu (nyní Strasbourg, Francie) jmenován mimořádným profesorem 
petrografie, 1884 řádným profesorem, zároveň ředitelem Zemského 
geologického ústavu (Geologischen Landesaufnahme) Alsaska – Lotrinska. V té 
době se zabýval mikroskopickým a mikrofotografickým výzkumem hornin. Od 
1885 řádný profesor mineralogie (a petrografie?) na universitě v Greifswaldu, kde 
se zabýval zejména bludnými balvany v severoněmecké nížině a meteority. 
Zpracovával hlavně mimoevropské nálezy meteoritů, z USA, Austrálie, Grónska 
aj. 1891 popsal v meteoritu diamant. V C. pracech je řada zmínek o meteoritech 
z českých zemí.  
Člen Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina. 1893 u C. v Greifswaldu 
studoval J. L. Barvíř. C. patřil k průkopníkům mikroskopické petrografie. Na jeho 
počest byl pojmenován nový nerost cohenit, karbid Fe, nalezený v terestrickém 
Ni-železe v Niakornaku v Grónsku. 
Bederke, E. – Cohen, E. W. (1881): Geognostische Beschreibung der 
Umgegend von Heidelberg. 

Cohen, E. W. (1881–83): Sammlung von Mikrophotographien zur 
Veranschaulichung der mikroskopischen Struktur von Mineralien und 
Gesteinen. 

– (1887): Der Pallasit von Campo de Pucará in der Argentinischen Republik. – 
Neu. Jb. Mineral. Geol. Paläont., 2, 1887, 45–52.  

Cohen, E. W. – Deecke, W. (1891–96): Über Geschiebe aus Neu-Vorpommern 
und Rügen. – Mitt. Naturwiss. Ver. Neu-Vorpommern Rügen, 23, 84 s.; 28, 95 
s. 

Cohen, E. W. (1894–1905): Meteoritenkunde. 3 d. Stuttgart, 340+304+419 s. 
► COHEN, Jack K., Dr., americký geofyzik a matematik, 1940 – 24. 10. 1996. 
Vystudoval matematiku, PhD získal na Courant Institute of Mathematical 
Sciences, poté 16 let působil na University of Denver, stát Colorado. Od 1983 na 
Fakultě hornictví Colorado School of Mines v Golden z. od Denveru, kde 
spoluzaložil Center for Wave Phenomena.  
Zabýval se seismologií a jejími teoretickými matematickými aspekty, od konce 
70. let zejména seismickou inversní úlohou, studoval seismickou anizotropii, 
migraci elastických vln, modelování anisotropického prostředí. Podílel se na 
vypracování seismologického software, v rámci Stanford Exploration Project, 
zvaného Seismic Un*x (nebo SU), poté užívaného ropnými společnostmi, 
státními a školskými institucemi v 54 zemích celého světa. Podílel se na tvorbě 
matematických symbolických jazyků.  
Cohen, J. K. – Bleistein, N. (1979): Velocity inversion procedure for acoustic 
waves. – Geophysics, 44, 1077–1087. 

Cohen, J. K. (1979): The singular function of a surface and physical optics 
scattering. – Wave Motion, 1, 153–161.  

Cohen, J. K. – Hagin, F. G. (1985): Velocity inversion using a stratified 
reference. – Geophysics, 50, 1683–1700. 

Bleistein, N. – Cohen, J. K. – Stockwell, Jr., J. W. (2001): Mathematics of 
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Multidimensional Seismic Imaging, Migration, and Inversion. New York, 498 s. 
► COIMBRA, Armando Márcio, Prof., brazilský geolog, 1949 – 20 9. 1998 Sao 
Paulo, Brazílie. 
Pracoval od 1972 v Institutu geologických věd na universitě v Sao Paulo, kde 
dosáhl hodnosti titulárního profesora v departmentu paleontologie a stratigrafie. 
Zabýval se krystalinikem, proterozoikem a kambriem ve státě Mato Grosso, 
stratigrafií a sedimentologií permotriasu pánve Parnaíba a Paraná, křídou pánve 
Bauru a kenozoikem, vesměs v jz. a střední Brazílii. 
► COLBERT, Edwin Harris, Prof. Dr., americký vertebrátový paleontolog a 
muzeolog, 28. 9. 1905 Clarinda jz. od Des Moines, Iowa, USA – 15. 11. 2001 
Flagstaff, Arizona, USA. 
Od 1926 studoval na University of Nebraska v Lincolnu. Po získání B. S. 
pokračoval ve studiu na Columbia University v New Yorku u W. K. Gregoryho a 
H. F. Osborna. 1930-35 asistent u Osborna v American Museum of Natural 
History (AMNH) v New Yorku. Vypracoval PhD disertaci na materiálu pliocenních 
savců z pohoří Siwalik v s. Indii, získaném pro AMNH Barnumem Brownem ve 
20. letech. Po publikování 1935 vyvolala polemiku P. Teilharda de Chardin. V 
AMNH se seznámil s ilustrátorkou fosilií Margaret Matthewovou, dcerou 
paleontologa W. D. Matthewa, 1933 se s ní oženil. V departmentu vertebrátové 
paleontologie AMNH po penzionování B. Browna od 1942 kurátor sbírky amfibií a 
reptilií. 1937–41 zpracovával paleontologickou sbírku Academy of Natural 
Sciences ve Philadelphii, 1938 se podílel na jejích výkopech v Agate Springs v 
Nebrasce, s nálezy miocenních rhinocerovitých a koňovitých. 1943 vedl výkopy v 
permském souvrství red beds v Texasu (s A. Romerem). Studoval nález 
plachtících plazů ze skupiny lepidosaurů (rod Draco) z triasu New Jersey. Od 
1947 vedl práce AMNH u Ghost Ranch sz. od Abiquiu, Rio Ariba County v New 
Mexiku, kde ve formaci Chinle svrchního triasu jeho asistent George Whitaker 
nalezl ranného dinosaura Coelophysis, poté nejznámějšího triasového dinosaura 
(poblíž Copeho typové lokality Arroyo Seco). C. zde postupně získal kosti okolo 
1000 jedinců, vč. mnoha kompletních koster Coelophysis, od mláďat po dospělé 
jedince, dále phytosaury, aetosaury, plachtící ještěry, therapsidy aj. Proto zájem 
obrátil na jižní kontinenty bývalé Gondwany, 1959 navštívil Brazílii, 1962 JAR, 
1964 Indii. 1969–71 zpracoval nálezy Jamese Kitchinga z triasové formace 
Fremour v Antarktidě, mj. nález therapsida rodu Lystrosaurus (do té doby znám 
jen z Afriky a Indie). Přiklonil se k teorii kontinentálního driftu, poskytující 
paleontologii nové podněty. V 50. letech se účastnil diskuse o hranici terciér – 
kvartér (na materiálu z pohoří Siwalik), později diskuse o taxonomii a fylogenezi 
dinosaurií. V AMNH se stal vícepresidentem, renovoval výstavní sály jurských a 
křídových dinosaurů "Brontosaurus" a Tyrannosaurus Hall. Po odchodu do penze 
1970 s manželkou přesídlili do Flagstaffu v Arizoně, kde pracoval pro Museum of 
Northern Arizona. 1981 popsal malého dinosaura Scutellosaurus, napsal 
monografii o Coelophysis (1989), dvě autobiografie, biografii W. D. Matthewa 
(1992), popularizační knihy o dinosaurech.  
Uveřejnil více než 400 prací. Člen Society of Vertebrate Paleontology. Obdržel 
Hayden Memorial Award od Academy of Natural Sciences Philadelphia. Bývá 
označován za nejlepšího znalce dinosaurů, kterým se věnoval jako jeden z mála 
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vědců před začátkem konjunktury výzkumu dinosaurů v 70. letech. 
Colbert, E. H. (1935): Siwalik mammals in the American Museum Natural 
History. – Trans. Amer. Philos. Soc., n. Ser., 26, 1401 s. 

– (1946): Sebecus, representative of a peculiar suborder of fossil Crocodilia 
from Patagonia. – Bull. Amer. Mus. natur. Hist., 87, 219–270. 

– (1955): Evolution of the Vertebrates. New York, 479 s.; 3. vyd. New York 
1980; 5. vyd. 2001 (s M. Moralesem). 

Colbert, E. H. – Russell, D. A. (1964): The small Cretaceous dinosaur 
Dromaeosaurus. – Amer. Mus. Novit., 2380, 1–49. 

Colbert, E. H. (1970): The Triassic gliding reptile Icarosaurus. – Bull. Amer. 
Mus. natur. Hist., 143, 85–142. 

– (1980): A Fossil Hunter's Notebook. My Life with Dinosaurs and Other 
Friends. New York, 242 s. 

– (1989): The Triassic dinosaur Coelophysis. – Mus. north. Arizona Bull., 57, 
160 s. 

– (1995): The Little Dinosaurs of Ghost Ranch. New York, 250 s.  
► COLLADON, Daniel Jean, Prof., švýcarský vědec a technik, 1802 Geneve 
(Ženeva), Švýcarsko – 1893. 
Vystudoval v Geneve. Působil v Paříži jako profesor na École centrale des arts et 
des manufactures, poté profesor mechaniky na Akademii v Geneve. 
Zpočátku se zabýval fyzikou kapalin, jejich stlačitelností a šířením zvuku ve vodě, 
později meteorologií, zejména vznikem bouřek a krup. Prováděl fyzikální a 
limnologické výzkumy na Ženevském jezeře (Lac de Geneve). Autor řady 
technických vynálezů, 1852 vynalezl stroj na vrtání pomocí stlačeného vzduchu, 
který byl nejprve použit při ražbě tunelů, mj. u tunelu pod St. Gotthardem, poté 
při geologických a těžebních pracech.  
Colladon, D. J. (1841): Expériences sur la transmission du son dans l'eau du lac 
de Geneve. 

– (1876): Les travaux mécaniques pour le percement du tunnel de St. Gotthard. 
– (1883): Résumés historiques des études géologiques et des travaux 
d'excavation en France et en Angleterre. 

► COLLET, Léon-William, švýcarský geolog a horolezec, 1880–1957. 
Od 1918 přednášel geologii na universitě v Geneve (Ženeva). Zabýval se 
příkrovy helvetika mezi řekami Arve a Rhone v Centrálních Alpách a Aarským 
masívem se zavrásněnými autochtonními jednotkami. Stoupenec a obhájce díla 
A. Wegenera a E. Arganda.  
Zasloužil se o rozšíření znalostí o geologii Alp mezi geologickou veřejností v 
anglofonních zemích (kniha The Structure of the Alps. London 1935). Ve 3 
zimních semestrech 1927–29 přednášel alpskou geologii v USA na Harvard 
University v Cambridge, Massachusetts.  
► COLLINI (též COLINI), Cosimo Alessandro, německý historik a přírodovědec 
italského původu, 14. 10. 1727 Firenze (Florencie), Velkovévodství toskánské, 
Itálie – 21. 3. 1806 Mannheim, Velkovévodství bádenské, Německo. 
Studoval práva v Pise, poté krátce působil v Churu ve v. Švýcarsku, 1749 
přesídlil do Berlína, kde byl od 1751 sekretářem u francouzského spisovatele a 
filosofa F. M. Voltaira, který v té době na pozvání krále Fridricha II. pobýval v 
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Prusku. 1756 po rozchodu s Voltairem se stal vychovatelem ve Strasbourgu 
(Francie), kde se začal zajímat o přírodní vědy, zejména zoologii a anatomii. 
1760 vstoupil do služeb falckraběte rýnského, kurfiřta Karla Theodora von 
Sulzbach v Mannheimu jako jeho tajný sekretář (Geheimer Sekretär), dvorní 
historiograf a od 1764 ředitel kurfiřtské přírodovědné sbírky (Naturalienkabinetts). 
Hlavní částí sbírky tvořily nerosty, fosilní obratlovci, herbář, vycpaní recentní 
ptáci a hmyz.   
Podnikl řadu cest, při kterých shromáždil sbírku nerostů. Uveřejnil četné práce z 
mineralogie a geologie. Uznával, že fosílie jsou pozůstatky organismů 
z geologické minulosti. 1784 uveřejnil 1. vědecký popis a vynikající ilustraci 
kompletní kostry živočicha se znaky plazů a křídlem, nepodobného žádné 
recentní formě, kterého nalezl spolu s rybami, korýši a dalšími fosíliemi ve 
svrchnojurských solnhofenských vápencích u Eichstättu v Bavorsku. Považoval 
ho za mořského obratlovce nejasného zařazení, nepojmenoval ho. Nález uložil 
do muzea v Mannheimu (později byl přenesen do Mnichova). Na základě C. 
vyobrazení G. Cuvier 1801 a 1809 nález určil jako létajícího plaza a nazval 
Pterodactylus (později skupina pterosaurů). 
Collini, C. A. (1775): Journal d'un Voyage, qui contient differentes observations 
minéralogiques, particulierement sur les Agates et le Basalte, etc. Mannheim, 
384 s. 

– (1784): Sur quelques Zoolithes du Cabinet d´Histoire naturelle de S. A. S. E. 
Palatine et de Baviere, a Mannheim. – Acta Academiae Theodoro-Palatinae, 
5, 58–103.  

► COMBES, Pierre-Charles, Prof., francouzský báňský odborník, 1801 Cahors, 
department Lot, jz. Auvergne, Francie – 1872 Paříž, Francie. 
Od 1827 profesor École de Mines v St. Étienne, 1832 École de Mines v Paříži, 
1857 její ředitel. Zabýval se technickými zlepšeními hornické práce. Vynalezl 
důlní teodolit, anemometr, zdokonalil Davyho bezpečnostní kahan, zasadil se o 
zavedení do praxe ve francouzských dolech Bickfordovy zápalnice. Vypracoval 
vědecké základy nauky o důlním větrání. Zasloužil se o pokrok francouzského 
důlního průmyslu. Od 1847 člen Académie des Sciences v Paříži. 
Combes, P.-Ch. (1841–45): Traité de l'exploitation des mines. 3 d. Paris 
– (1854): Traité de l'aérage des mines. 2 d. Paris 

► CONANT, Louis Cowles, Dr., americký geolog, 14. 9. 1902 Orford, z. New 
Hampshire,  USA – 2. 6. 1999 Cupertino, California, USA.  
Pocházel z rodu prvých osadníků kolonie Massachusetts. Navštěvoval Kimball 
Union Academy v Meridenu a Dartmouth College, kde ho zaujala geologie. 
1929–30 pracoval na ložiskách rud Cu v tehdejší Severní Rhodesii (nyní 
Zambie). Pokračoval ve studiu na Cornell University v Ithace, stát New York 
(1934 PhD). Zde byl instruktorem, zabýval se ložiskem granátů u Danbury v New 
Hampshire, seismologií, fluviální geomorfologií, geologickým mapováním 
neoidních vyvřelin u Mammoth v Sierra Nevadě (California). Od 1937 přednášel 
na University of Mississippi v Oxfordu, vedl výzkum ložisek jílů pro tamní State 
Geological Survey. 1942 přešel k US Geological Survey (USGS), jako vedoucí 
pracoviště v Tuscaloose, Alabama. Zde prováděl prospekcí bauxitu v křídě 
Atlantské pobřežní nížiny (Coastal Plain) a bituminózních břidlic formace 
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Chattanooga (mississippien) v Tennessee a okolních státech, zajímavých z 
hlediska obsahu U (publikace in US Geol. Surv. Bull., 1199-B; US Geol. Surv. 
profess. Pap., 357). Od 1954 v USGS ve Washingtonu, D.C., vedl Oil and Gas 
Resources Office (přehledná práce Oil and Gas Fields of the U.S., 1955). 1960–
63 působil v Libyi, s geology ropných společností sestavili její geologickou mapu 
(US Geol. Surv. miscell. Invest. Ser., Map I-350-A; AAPG Bull., 51, 5). Po 
návratu pracoval v Cecil County v Marylandu. 1972 odešel do penze. Ve 
Washingtonu poté 9 let působil v National Air and Space Museum. 
► CONEY, Peter J., americký geolog, (?) – 20. 2. 1999 Tucson, Arizona, USA.  
Pracoval v severoamerických Kordilerách (Cordilleran – Alaskan belt), zabýval se 
jejich strukturou v pojetí deskové tektoniky, poté rozvíjel koncept teránové 
analýzy, poprvé navržené W. P. Irwinem (1972) pro mozaiku geologické stavby 
státu Kalifornie. C. a jeho spolupracovníci 1980 předložili definici teránů (in 
Nature, 288, 329–333), jako zlomy vymezených území, uvnitř homogenních z 
hlediska stratigrafického a tektonického vývoje.  
Coney, P. J. (1970): The geotectonic cycle and the new global tectonics. – 
Geol. Soc. Amer. Bull., 81, 739–778.  

– (1972): Cordilleran tectonics and North American plate motion. – Amer. J. 
Sci., 272, 603–628.   

► CONIL, Raphael, Prof. Dr., belgický geolog a paleontolog, 5. 7. 1930 
v provincii Hainault, Belgie – 7. 7. 1990. 
Od 1954 studoval na Katolické universitě v Louvain v. od Bruselu 
mikropaleontologii. 1957 získal doktorát za práci o mikropaleontologii a stratigrafii 
mořského spodního karbonu (dinant). Od 1963 působil na universitě v Louvain, 
1969 docent, 1972 řádný profesor, vedoucí oddělení paleontologie. Studijní cesty 
a pobyty: 1959 Sahara (Alžírsko, Hassi-Messaoud), 1961 Institut France du 
Pétrole v pařížském předměstí Rueil, 1967 Praha – Morava (10 dní), 1968 
Laboratoř mikropaleontologie AN SSSR v Moskvě (u Rauser-Černousovy), 
1968–69 v USA hostující profesor State University of Brockport ve státě New 
York, 1976 pánev Zonguldak v Turecku, 1981 a 1984 na universitě v Magadanu 
(sovětský Dálný východ). 
Zabýval se mikropaleontologií dinantu, zejména foraminifer a konodontů, 
biostratigrafií dinantu na základě mikrofosílií, stratotypy, paleobiogeografií, 
sporadicky makrofaunou, např. brachiopody. Pracoval hlavně v brabantském 
masivu (Belgie, Nizozemsko, Porýní v SRN, oblast Avesnois ve Francii), kde se 
podílel na popisu hlubokých vrtů. Dále zpracovával fosilní materiál ze španělské 
Asturie, Velké Británie, Irska, Sahary, z ČSSR z Moravy (3 práce 1969–77), 
Polska, Korutan (Kärnten) v Rakousku, tehdejší SSSR (doněcká pánev, masiv 
Omolon na v. Sibiři), Číny, v. USA. Na Moravě v dinantu rozlišil 
mikropaleontologické zóny, srovnával je se sledem v Belgii a ve velbertské 
antiklinále v Porýní v SRN. Popsal nové 2 čeledi, 35 rodů a 254 druhů 
foraminifer, zejména ze skupiny Archaeodiscidae a Endothyridae.  
Uveřejnil 125 prací, většinou se spoluautory, mj. s Jaroslavem Dvořákem. 1987 
dopisující člen Academie Royale du Belgique. 1967-68 člen vedení Société 
Belge de Géologie, de Paléontologie et d'Hydrologie, od které posmrtně obdržel 
Medaili A. Dumonta, člen francouzské Société géologique du Nord, britské 
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Paleontological Association, americké Paleontological Society.  
Conil, R. (1959): Recherches stratigraphiques sur les terrains dinantiens dans 
le bord nord du Bassin de Namur (région s'étendant de la Dendre a l'Orneau). 
– Acad. roy. belg., Cl. Sci., 2. Sér., 14, 5, 176 s. 

Conil, R. – Lys, M. – Paproth, E. (1964): Localités et coupes types pour l'étude 
du Tournaisien inférieur (révision de limites sous l'aspect 
micropaléontologique). – Acad. roy. belg., Cl. Sci., 2. Sér., 15, 4, 105 s. 

Dvořák, J. – Conil, R. (1969): Foraminiferes du Dinantien de Moravie. – Bull. 
Soc. belge Géol., 77, 1968, 1, 75–88 (vyd. 1969). 

Conil, R. – Dvořák, J. – Freyer, G. (1971): Lower Carboniferous from the 
cement-works quarry near Mokrá (southern part of the Moravian Karst). – 
Věst. Ústř. Úst. geol., 46, 1, 9–17. 

Conil, R. – Poty, E. – Simakov, K. – Streel, M. (1982): Foraminiferes, spores et 
coraux du Famennien supérieur et du Dinantien du Massif de l'Omolon 
(Extreme-Orient Soviétique). – Ann. Soc. géol. belg., 105, 1, 145–160. 

Conil, R. (1983): Belgique. – Guide géologiques régionaux, Paris, 204 s. 
► CONRAD, Timothy Abbott, americký paleontolog a malakolog, 1803–1877. 
Údaje v literatuře o jeho životě jsou velmi kusé. Působil od 1836 v prvé 
Geologické službě státu New York (Geological Survey of New York), pod 
patronací Amose Eatona nejprve jako distriktový geolog, zpracovávající 4. distrikt 
v z. části státu z. od Finger Lake (převážně spodní paleozoikum). Již 1836 ale 
rezignoval na tuto funkci a věnoval se pouze paleontologii, jako State 
Paleontologist (do 1843). Jeho nástupcem v distriktu byl James Hall; další 
spolupracovníci: W. M. Mather, Ebenzer Emmons, Lardner Vanuxem. V tomto 
týmu se podílel na prvém systematickém geologickém výzkumu státu New York 
(publikace 1836–42).      
Jako paleontolog C. napsal průkopnické práce o terciéru Severní Ameriky, 
zejména o moluskách. 1854 se účastnil expedice C. C. Parryho do oblasti hranic 
USA s Mexikem.  
Conrad, T. A. (1830): On the geology and organic remains of a part of the 
peninsula of Maryland. – J. Acad. Natur. Sci. Philadelphia, 6, 205–230. 

– (1832–35): Fossil shells of the Tertiary formations of North America, illustrated 
by figures drawn on stone by T. A. Conrad. 4 d.; reprint Ithaca 1963.  

– (1834): Observations on the Tertiary and more recent formations of a portions 
of the southern states. – J. Acad. Natur. Sci. Philadelphia, 7, 116–157. 

– (1862): Catalog of the Miocene shells of the Atlantic slope. – J. Acad. Natur. 
Sci. Philadelphia, 14, 559–582. 

– (1865): Catalogue of the Eocene and Oligocene Testacea of the United 
States. – Amer. J. Conchol., 1, 1, 1–35. 

► CONRAD, Viktor (též Victor), Prof., rakousko-americký geofyzik a klimatolog 
židovského původu, 25. 8. 1876 Vídeň, habsburská monarchie (nyní Rakousko) 
– 1962 Boston, Massachusetts, USA. 
Vystudoval 1896–1900 na universitě ve Vídni fyziku, zůstal na škole jako 
asistent, 1906 se habilitoval prací z meteorologie. Zároveň od 1904 v 
Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik ve Vídni; v této funkci převzal 
od vídeňské Akademie věd zemětřesnou službu, organizoval makroseismickou 
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hlásnou službu na území celé habsburské monarchie. Od 1910 soukromý 
docent, poté mimořádný profesor kosmické fyziky na universitě v Czernowitz v 
Bukovině (v té době habsburská monarchie; nyní Černivci, Ukrajina). Po zániku 
habsburské monarchie se 1918 vrátil do Vídně, kde byl 1920 na universitě 
jmenován mimořádným profesorem meteorologie a klimatologie. 1926–38 editor 
časopisu Gerlands Beiträge zur Geophysik, vydávaného v Lipsku. Po anšlusu 
Rakouska Velkoněmeckou říší byl pro svůj původ nucen emigrovat do USA, kde 
od 1939 působil na universitách v Pennsylvanii, New Yorku, Chicagu a Bostonu. 
Při seismologických měřeních 1923 objevil diskontinuitu, později nazvanou C. 
diskontinuita. Studoval vlastnosti sněhové pokrývky ve vztahu k otázce ledových 
dob. Napsal monografie a učebnice z klimatologie, geofyziky a geodynamiky. 
V emigraci spolupracoval mj. s čs. geofyzikem a klimatologem Leo Wenzelem 
Pollakem (1888 Praha–1964 Dublin, Irsko), profesorem pražské německé 
university, který 1938 rovněž kvůli židovskému původu odešel do exilu. Společně 
vydali ceněnou učebnici Methods in Climatology. 
Conrad, V. (1910): Notiz über eine empiridche Formel zur Berechnung der 
Herddistanz von Nahbeben aus dem Diagram einer Station. – Beitr. Geophys., 
10, 3, 145–147. 

– (1932): Handbuch der Geophysik. 
– (1935): Beiträge zur Kenntnis des Schneedeckenverhältnisse. 3. Der Anteil 
des Schnees am Gesamtniederschlag und seine Beziehungen zu den 
Eiszeiten. – Gerlands Beitr. Geophys., 45, 3, 225–236. 

Conrad, V. – Pollak, L. W. (1950): Methods in Climatology.    
► CONTÉ, Nicolas Jacques, francouzský chemik a mechanik, 4. 8. 1755 Saint-
Cénery nebo Aunou-sur-Orne, department Orne, Normandie, Francie – 6. 12. 
1805 Paříž, Francie. 
Vyrůstal v Paříži. Od mládí projevoval technický talent, např. konstruoval 
hydraulické stroje. Prováděl experimenty s grafitem, 1790 vynalezl smísením 
grafitu s jílem prostředek k psaní a kreslení – tužku. Vyřešil i technologii její 
výroby v manufakturním měřítku („crayons C.“). 1798-1802 se zúčastnil 
Bonapartovy expedice do Egypta, kde osvědčil organizační a technické 
schopnosti.  
► CONWENTZ, Hugo W., Dr., německý přírodovědec, muzeolog a aktivista 
ochrany přírody, 20. 1. 1855 Danzig, Provincie Západní Prusy, Německo (nyní 
Gdansk, Polsko) – 12. 5. 1922 Berlin – Schöneberg, Německo. 
Studoval na universitách ve slezském Breslau (nyní Wroclaw, Polsko) a v 
Göttingen. Od 1876 asistent u H. R. Goepperta v Botanické zahradě v Breslau. 
1876 promoval. Od 1879 vedoucí nového Západopruského provičního muzea 
v Danzigu (nyní Gdansk, Polsko), kde byl pak 30 let, do 1910, přednostou.  
Uveřejnil četné práce z ochrany přírody, pedagogiky, paleobotaniky, 
fytogeografie a prehistorie Západních Prus. 1876–90 psal práce o fosilních 
dřevech a o rostlinách uzavřených v baltském jantaru. Je považován za 
zakladatele hnutí na ochranu přírody v Německu a v celé Evropě. 1904 vydal 
programový spis Die Gefährdung der Naturdenkmäler etc. 1906 byl jmenován 
vedoucím prvního státního úřadu tohoto zaměření Staatlichen Stelle für 
Naturdenkmalpflege v Danzigu, 1910 stejného úřadu v Berlíně, založeného z C. 
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iniciativy. 1907 založil časopis Beiträge zur Naturdenkmalpflege. 
Conwentz, H. (1890): Monographie der baltischer Bernsteinsbäume. Danzig, 
151 s. 

– (1904): Die Gefährdung der Naturdenkmäler und Vorschläge zu ihrer 
Erhaltung.  

► CONYBEARE, William Daniel, reverend, britský – anglický duchovní, geolog a 
paleontolog, 7. 6. 1787 St. Botolph, West Sussex, nebo Bishopsgate nedaleko 
Windsoru, Anglie, Velká Británie – 12. 8. 1857 Itchen Stoke nebo Llandaff sz. od 
Cardiffu, Wales, Velká Británie. 
Pocházel z rodiny anglikánského duchovního. V duchu rodinné tradice studoval 
na Christ Church College university v Oxfordu teologii. Působil pak na různých 
místech, mj. 1836–44 jako vikář v Axminsteru v hrabství Devon, poté jako děkan 
v Llandaffu v j. Walesu.  
Od mládí se zajímal o geologii a fosílie. V Oxfordu jeho zájem prohloubilo 
přátelství s Williamem Bucklandem. C. spolu s Williamem Phillipsem (1773–
1828) vydali 1822 knihu Outlines of the Geology etc., ve které podali přehled 
dobových znalostí o stratigrafii sedimentárních formací na britském území od 
Uebergangsgebirge po aluvium. Obsahuje řadu profilů a zmenšenou geologickou 
mapu Anglie a Walesu (zpracovanou podle mapy W. Smitha). Vrstvy řazené nyní 
k terciéru popisovali jako uloženiny v nadloží křídy. Křídový útvar členili (od 
shora) na wealden, greensand a chalk, juru (v té době oolitová formace) členili 
podle stratigrafie navržené W. Smithem. V podloží oolitové formace rozlišili New 
red sandstone a Magnesian limestone, které správně korelovali na evropském 
kontinentě s buntsandsteinem a zechsteinem. C. a Phillips poprvé definovali 
karbon (Carboniferous system), který v Anglii členili (od shora) na Coal 
Measures, Millstone Grit, Carboniferous Limestone a Old red sandstone. 
Poslední souvrství koncem 30. let A. Sedgwick a R. I. Murchison zařadili k 
devonu, prokázali, že je ekvivalentem mořských vrstev devonu v jz. Anglii. 
Souvrství s černouhelnými slojemi (kamenouhelný útvar) pojmenoval již 1808 J. 
B. Omalius d'Halloy v Belgii jako Terain bituminifere nebo terain houiller, ale v 
literatuře se ustálil název karbon, zavedený C. a Phillipsem. Spis měl mít i 
druhou část, popisující vrstvy Uebergangsgebirge a krystalinika, k jeho sepsání 
již nedošlo pro Phillipsovo úmrtí. C. rovněž napsal příspěvky ke geologii Irska. 
1822 C. a Buckland poprvé použili pojmy antiklinála a synklinála. Patřil k 
průkopníkům uplatnění principu vůdčích fosílií ve stratigrafii. V geologických 
profilech jako jeden z prvých vyznačoval předpokládané hlubinné pokračování 
struktur. Zabýval se fosilními plazy, prvý popsal ichthyosaury (spolu s de la 
Bechem 1821) a plesiosaury (1824), které nalezla Mary Anningová v liasu u 
Lyme Regis v j. Anglii. Odmítal evoluční názory Lamarcka (1821), ale připouštěl 
možnost, že ichthyosauři jsou chybějící článek mezi rybami a plazy. 
Vícepresident Geological Society of London. 
Conybeare, W. D. – de la Beche, H. (1821): Notice of the Discovery of a New 
Fossil Animal. – Trans. Geol. Soc. London, 1821, 5, 559–594. 

Conybeare, W. D. – Phillips, W. (1822): Outline of the Geology of England and 
Wales with an introductory compendium of the general principles of that 
science and comparative views of the structure of foreign countries. London, 
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533 s. 
Conybeare, W. D. (1824): On the Discovery of an almost perfect Skeleton of the 
Plesiosaurus. – Trans. Geol. Soc. London, 1824, 1. 

► COOKWORTHY, William, britský – anglický podnikatel, 12. 4. 1705 
Kingsbridge v. od Plymouthu, jz. Anglie, Velká Británie – 17. 10. 1780 Plymouth, 
Devonshire, jz. Anglie, Velká Británie. 
V mládí pracoval v apotéce v Londýně, poté se živil jako obchodník v Plymouthu. 
Zajímal se o porcelán a technologii jeho výroby. 1746 objevil v Cornwallu ložisko 
kaolínu Tregonning Hill, 1748 v Carloggas v granitu St. Austel kaolinizovaný 
granitoid. Po mnohaletých experimentech s jejich zpracováním 1768 obdržel 
patent na "tvrdý" porcelán. V Plymouthu založil první porcelánku v Anglii. 
Zakladatel britského průmyslu kaolínu a porcelánu. 
► COOPER, George Arthur, Dr., americký stratigraf a paleontolog, 9. 2. 1902 – 
17. 10. 2000. 
Studoval na Colgate University, kde získal B. S. a M. S. za výzkum hornin a 
fosílií střednědevonské Hamilton Group ve státě New York. Za práci o její 
biostratigrafii získal 1929 PhD u Ch. Schucherta na Yale University v New 
Haven, Connecticut. Od 1930 v geologickém departmentu US National Museum 
ve Washingtonu, D. C. (pozdější National Museum of Natural History, 
Smithsonian Institution), od 1956 jeho vedoucí. 1963–67 1. vedoucí nového 
departmentu paleobiologie. 1972 odešel do penze, ale ve výzkumné činnosti 
pokračoval dalších 15 let. Jeho nástupcem v muzeu byl jeho dlouholetý 
spolupracovník Richard Evans Grant (1927–94).  
Od 30. let studoval devon ve státech Michigan, Indiana, Oklahoma a v z. USA, 
1942 uveřejnil souhrn o stratigrafii a korelacích devonu v USA. Pro muzeum 
shromažďoval sbírku brachiopodů, v celém časovém rozpětí od kambria po 
recent. Zpočátku se zabýval hlavně spodním paleozoikem, 1954 vydal souhrn o 
stratigrafii ordoviku, 1956 definoval stupeň Whiterockian na bázi středního 
ordoviku. 1956 uveřejnil 1. práci o brachiopodech s chitinofosfátovou schránkou. 
Od 60. let studoval perm a permské silicifikované brachiopody v Glass Mountain 
v z. Texasu. Spolu s R. E. Grantem je 1972–77 popsali v rozsáhlé monografii o 6 
částech (in Smithson. Contr. Paleobiol.). Pomocí metody seriálních výbrusů 
(serial sections) poprvé 1983 rekonstruoval brachiální aparát fosilních 
brachiopodů, u nadčeledi Terebratolloidea. 
1957 president Paleontological Society, od které 1964 obdržel Paleontological 
Society Medal, 1983 obdržel Penrose Medal od Geological Society of America. 
Zvládl studovat jeden kmen fosilní fauny v časovém intervalu více než 500 
milionů let. 
Cooper, G. A. (1944): Phylum Brachiopoda. In Index Fossils of North America. 
Cambridge, Massachusetts, 837 s. 

Cooper, G. A – Grant, R. E. (1964): New Permian Stratigraphic Units in Glass 
Mountains, West Texas. - AAPG Bull., 48, 1581–1588. 

– – (1972–77): Permian Brachiopods of West Texas. I.-VI. – Smithson. Contr. 
Paleobiol., 14, 1972, 1–231; 15, 1974, 233–793; 19, 1975, 795–1921; 21, 
1976, 1923–2607; 24, 1976, 2609–3159; 32, 1977, 3161–3370.  

Cooper, G. A. – Dutro, Jr., J. T. (1982): Devonian Brachiopods of New Mexico. 
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– Bull. Amer. Paleont., 82–83, 315, 1–215. 
Cooper, G. A. (1983): The Terebratulacea (Brachiopoda), Triassic to Recent: A 
Study of the Brachidia (Loops). – Smithson. Contr. Paleobiol., 50, 1–445. 

– (1989): Jurassic brachiopods of Saudi Arabia. – Smithson. Contr. Paleobiol., 
65, 1–213. 

► COOPER, William Skiner, Prof., DSc, Dr. h. c. mult., americký přírodovědec, 
25. 9. 1884 Detroit, Michigan, USA – 8. 10. 1978 Boulder, Colorado, USA. 
Studoval biologii na Alma College v Michiganu, poté 1906 na John Hopkins 
University v Baltimore botaniku, ekologii, glaciální morfologii (v terénu v 
Coloradu). 1911 získal PhD na University of Chicago u Henryho Chandlera 
Cowlese (1869–1939) za práci o vegetaci na Isle Royale v sz. části Lake 
Superior (Cowles založil v Chicagu 1. centrum ekologického výzkumu v USA). 
Od 1915 působil na University of Minnesota v Minneapolisu, 1929-51 jako 
profesor botaniky.  
Těžištěm jeho vědecké práce byla rostlinná ekologie. Celoživotně se zajímal i o 
geologii, studoval pobřežní duny ve státech Oregon a Washington, usiloval o 
syntézu poznatků geologie, geomorfologie a rostlinné ekologie. V okolí 
Minneapolis – St. Paul studoval kvartérní geologii, půdy, geomorfologii, klima a 
vegetaci. Účastnil se 4 expedic do Glacier Bay, Alaska (1916–35), zasloužil se o 
vyhlášení jeho ochrany. Prvý použil v ekologickém výzkumu leteckou fotografii. 
1924 se zůčastnil 4. mezinárodního botanického kongresu na Cornell University 
v Ithace, stát New York, významného pro rozvoj rostlinné ekologie (účastníky mj. 
K. Domin, W. Szafer). 1936 president Ecological Society of America. Čestný 
doktor Alma College a University of Colorado v Boulderu. Spolutvůrce Cowles – 
C. školy rostlinné ekologie. 
► COPE, Edward Drinker, Prof. Dr., Dr. h. c., americký přírodovědec, 28. 7. 
1840 Philadelphia nebo farma poblíž Philadelphie, Pennsylvania, USA – 12. 4. 
1897 Philadelphia, Pennsylvania, USA. 
Vnuk bohatého kvakerského obchodníka z Philadelphie a farmáře Thomase 
Pima C. Studoval přírodní vědy a medicínu na University of Pennsylvania ve 
Philadelphii, kde ho zaujal kurz srovnávací anatomie Josepha Leidyho. Rok 1863 
trávil v Evropě, údajně na studiích; nejspíše se tím vyhnul za občanské války 
odvodu (kvakeři odmítali otroctví i válku). 1864–67 profesor srovnávací zoologie 
a botaniky na Haverford College ve Philadelphii. 1867 přesídlil do Haddonfieldu, 
New Jersey, nedaleko prvého naleziště dinosaurů v USA (1858 zde nalezl F. V. 
Hayden kostru, popsanou Leidym jako hadrosaurus). 1876 C. ve Philadelphii 
koupil dva sousedící domy, v jednom bydlel s rodinou, ve druhém jako soukromý 
badatel shromažďoval sbírku fosílií.  
První vědeckou práci uveřejnil v 18 letech, ve dvaceti byl již mezinárodně 
známým herpetologem a ichthyologem. 1865–89 pracoval v expedicích, které v 
z. části USA provázely výstavbu transkontinentálních železnic, mj. 1871–74 pro 
Geological and Geographical Survey of Territory, vedenou F. V. Haydenem (na 
území států Kansas, Nevada, Utah, Colorado, Wyoming, Montana.). Studoval 
nálezy fosilních savců, plazů a ryb z jury, křídy a terciéru. Zpočátku byl jeho 
protektorem Leidy. V 80. letech pracoval jako paleontolog pro US Geological 
Survey. 1889–97 profesor mineralogie a geologie na University of Pennsylvania 
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ve Philadelphii. 
Proslulý je C. dlouholetý spor s Othenielem Ch. Marshem (1831–99), profesorem 
na Yale University, zvaný "The Bone Wars". Podle různých zdrojů začal 1866 při 
výzkumu dinosaurů v Kansasu, 1868 v New Jersey nebo 1872 při sběrech v 
eocénu ve Wyomingu. V odborném tisku se vzájemně obviňovali z 
nekompetentnosti, plagiátorství, popírali prioritu protivníka, utajování a 
nezákoného blokování přístupu na naleziště, krádeže materiálu. C. a Marsh se 
rovněž přeli o prioritu nálezu prvého kompletní kostry dinosaura v Severní 
Americe, opomíjeli prioritu Leidyho, který v 70. letech znechucen ztratil zájem o 
paleontologii. V lednu 1890 C. spor přenesl do denního tisku. Vyvolal zájem 
veřejnosti o paleontologii, dinosauři přestali být vnímání negativně, jako tomu 
bylo dosud. Rivalita přispěla k tomu, že dobře finančně zajištění C. a Marsh a 
jejich týmy vykopali a popsali okolo 130 nových druhů dinosaurů, mj. brontosaura 
(nyní apatosaurus), ceratopsidy, alosaury, tyranosaury, brachiosaura, 
triceratopse. 
Za C. stěžejní dílo je považováno The Vertebrata of the Tertiary etc. (1884), ve 
kterém zpracoval zejména multituberkuláta, šelmy skupiny nimravid, koňovité. 
Rovněž studoval permské rané tetrapody. Popsal více než 1000 nových druhů 
fosilních ryb, plazů a savců (nejvíce z terciéru USA), vč. 55 druhů dinosaurů, 
z nichž 9 je dosud platných. Věnoval se i obrazovým rekonstrukcím dinosaurů. 
1866 popsal z New Jersey dravého dinosaura, kterého nazval Laelaps (nyní 
Dryptosaurus) a zobrazil v postoji podobném dnešním klokanům. Počátkem r. 
1897 C. navštívil malíř a autor vědeckých rekonstrukcí Ch. R. Knight (1874–
1953) a spolu vytvořili na tehdejší dobu neobvyklé dynamické zobrazení 
Laelapse, blízké dnešním znalostem. 
Studium terciérních savců C. přivedlo k otázkám evoluce. Došel k názoru, že 
nelétavým savcům se s časem zvětšují rozměry. Již 1868 předložil proti 
Darwinově selekční teorii koncepci paralelní evoluce (kinetogeneze), podle které 
příčina vzniku variací u fauny je blízká Lamarckovu konceptu užívání a neužívání 
orgánů. Evoluce by měla být autogenetická a teleologická, uplatňují se síly růstu 
nezávislé na prostředí (batmismus). C. popsal homologické a heterologické řady 
znaků, vymezující nezávislé paralelní fyletické linie (1904). Do literatury zavedl 
pojem akcelerace a retardace evoluce a doktrínu, podle které evolučně 
perspektivní jsou nespecializované skupiny. C. zákon nespecializovaného 
předka předpokládá, že na počátku každého evolučního trendu byl málo 
specializovaný předchůdce (ancestor). Zahájil diskusi o regresních evolučních 
jevech. Spolu s A. Hyattem sformoval neolamarckismus, který získal koncem 19. 
století značný ohlas mezi americkými, poté i evropskými vědci. Dále C. psal 
práce ze stratigrafie, zoologie vertebrát, botaniky, srovnávací anatomie, 
antropologie, etnologie, filosofie, dějin přírodních věd. Uveřejnil okolo 1400 prací. 
Nejznámější žák: Henry F. Osborn (1857–1935). C. působil ve vedení Academy 
of Natural Sciences ve Philadelphii, od které obdržel Hayden Award. Člen 
Národní akademie věd. 1878 člen americké delegace na 1. mezinárodním 
geologickém kongresu v Paříži. 1886 Dr. h. c. university v německém 
Heidelbergu. 1879 obdržel od Geological Society of London Bigsby Medal. Patří 
k průkopníkům americké vertebrátové zoologie a paleontologie. 
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Cope, E. D. (1868): On the origin of genera. – Proceed. Acad. natur. Sci. 
(Philadelphia), 20,  242–300. 

– (1869): Synopsis of the Extinct Batrachia, Reptilia and Aves of North America. 
– Trans. Amer. philosoph. Soc., 1, n. Ser., 14, 1–252. 

– (1871): On the homologies of some of the cranial bones of the Reptilia, and 
on the systematic arrangement of the class. - Proceed. Amer. Assoc. Advanc. 
Sci., 1870, 194–247. 

– (1874): Review of the Vertebrata of the Cretaceous period found west of the 
Mississippi River. – US Geol. Geogr. Surv. Territ. Bull., 1, 2, 5–48. 

– (1884): The Vertebrata of the Tertiary formations of the West. In Hayden, F. 
V. (ed.): Rep. Geol. Geogr. Surv. Territ., 3, 49–759. 

– (1896): Ordinary factors of organic evolution. 2. vyd. The primary factors of 
organic evolution. Chicago 1904. 

– (1900): The crocodilians, lizard and snakes of North America. – Ann. Rep. 
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