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►►► Editorial
♦ Vážení přátelé, geologové, funkční období starého výboru pomalu končí a
blíži se opět volby do výboru České geologické společnosti…! Minulé
funkční období přineslo řadu vážných úkolů, kterých se výbor zhostil,
myslím, se ctí. Navíc jsme byli skupina „co spolu mluví“ a naše pravidelná
setkání byla proto příjemná i lidsky. Nově bude jistě také k řešení mnoho
dalších věcí; například hned v září roku 2019 proběhne kongres v Berouně,
ale o tom jistě již víte z prvního cirkuláře. Přes tyto příjemné, ale i ne tak
hladké a spíše turbulentní okamžiky se však jistě nový výbor přenese
s ladností mladé laně.
Děkuji proto všem odvážným členům společnosti, kteří se nově přihlásili, i
stávajícím členům výboru, jež mají zájem dále ve výboru pracovat. Seznam
kandidátů do výboru naleznete na str. 2, hlasovací lístek je volnou přílohou
tohoto čísla Zpravodaje. Hlasovací lístky můžete posílat poštou na adresu
České geologické společnosti, můžete využít webové aplikce nebo přímo na
Valném shromáždění, které se uskuteční 24. října 2018, od 16:00 hodin
v Mineralogické posluchárně na Přírodovědecké fakultě. Tam se dozvíte, jak
hlasování dopadlo a můžete také osobně nově zvoleným členům výboru
blahopřát.
Neváhejte a hlasujte pro své favority. Přeji Vám při volbě jistou ruku!
Zdař Bůh! Váš Viktor Goliáš, předseda ČGSpol.
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♦ Vážení členové České geologické společnosti,
ani jsme se nenadáli a máme tu další volby do výboru České geologické
společnosti na období 2019–2021 tak, jak nám to předpisují stanovy.
Elektronická i klasická korespondenční volba kandidátů do nového
výboru ČGSpol. bude probíhat do 22. 10. 2018. Všichni členové ČGSpol.
obdrží hlasovací lístky označené razítkem a jedinečným kódem poštou, a to
nejpozději do 27. září 2018. Aplikace pro elektronické hlasování bude
spuštěna 5. 10. 2018 a bude uzavřena 22.10 2018. Volební lístky poslané
klasicky poštou musí být do schránky ČGSpol doručeny do 22. 10. 2018.
Pokud nevyužijete možnosti elektronické nebo korespondenční volby vámi
vybraných kandidátů, můžete svůj hlasovací lístek osobně předat na valné
hromadě ČGSpol, která se uskuteční 24. 10. 2018 na PřF UK v Praze. Tam
také budou výsledky voleb oficiálně vyhlášeny.
Tamara Sidorinová
♦ Stručné představení kandidátů:
● RNDr. Jiří Babůrek, Ph.D., nar. 1963. Česká geologická služba, Praha,
člen výboru ČGSpol.
● Mgr. Pavel Bokr, nar. 1982. Vzdělávací pracovník a popularizátor geologie
v Muzeu Českého krasu v Berouně; externí programátor aplikací pro ČGS.
Pro Českou geologickou společnost připravil elektronický způsob voleb do
výboru a spravuje registrační systém na kongresy a konference.
● Mgr. Michal Čurda, nar. 1983. Česká geologická služba, Praha + student
UK, člen České a slovenské krystalografické společnosti.
● Mgr. Viktor Goliáš, Ph.D., nar. 1971. PřF UK, předseda ČGSpol., člen
České krystalografické společnosti.
● RNDr. Jiří Jiránek, CSc., nar. 1946. Penzista, člen výboru ČGSpol., dříve
geolog a český velvyslanec, člen výboru ČGSpol.
● Mgr. Martin Knížek, Ph.D., nar. 1982. PřF MU Brno, člen výboru ČGSpol.
● RNDr. Jiří Otava, CSc., nar. 1950. Česká geologická služba Brno
● RNDr. Karel Pošmourný, CSc., nar. 1938. Penzista, dříve Česká
geologická služba a MŽP.
● Mgr. Jiří Sejkora, Ph. D., nar. 1968. Národní muzeum, Praha, člen výboru
a člen redakční rady Journalu of Geosciences.
● RNDr. Tamara Sidorinová, nar. 1961. Česká geologická služba Praha. V
České geologické společnosti je členkou výboru, členkou redakční rady
Zpravodaje a od počátku r. 2015 sekretářkou ČGSpol.
● Mgr. Pavel Škácha, Ph.D., nar. 1981. Hornické muzeum Příbram, člen
výboru ČGSpol., předseda příbramské pobočky ČGSpol.
● RNDr. Zdeněk Táborský, nar. 1945. Penzista, dříve Česká geologická
služba Praha. Člen výboru ČGSpol., předseda redakční rady Zpravodaje.
● Jana Vysoká, nar. 1946. Penzistka, dříve redaktorka MF, dlouholetá
členka ČGSpol.
● RNDr. Helena Voborníková, 1958, OSVČ – HPV, geologické práce.

2

♦ Představení nových nositelů medaile Radima Kettnera
Zdeněk Táborský
V letošním roce byla medaile Radima Kettnera udělena Arnoštovi Dudkovi a
Františkovi Píchovi.
Profesor RNDr. František Pícha CSc., se narodil
19. 6. 1933 v Trhových Svinech. Po maturitě v roce
1948 se zapsal ke studiu geologie na
Přírodovědecké fakultě University Karlovy. Po
promoci v roce 1951 nastoupil na umístěnku do
Ústředního ústavu geologického v Praze. Pracoval
v oddělení karpatského flyše převážně jako
sedimentolog, ale zabýval se i geologickým
mapováním a vrtnými pracemi. Pod vedením doc.
Rotha pracoval na rozsáhlém projektu hlubinného
průzkumu v pokračování hornoslezské ostravské
uhelné pánve pod karpatskými příkrovy v Beskydech, později pak na
projektech vyhledávání ložisek ropy a zemního plynu pod příkrovy vnějších
Karpat na celém území východní Moravy. Výzkum podpříkrovových hlubších
částí orogenů zůstal v jeho trvalém zájmu dodnes. V roce 1991 na
mezinárodní konferenci v Londýně mu za prezentaci na toto téma byla
udělena cena za nejlepší přednesený vědecký příspěvek.
V roce 1963 dr. Pícha získal titul kandidáta přírodních věd na Univerzitě
Karlově v Praze. Svá formální studia pak ukončil postdoktorandskou stáží
na wisconsinské univerzitě ve Spojených státech, kde v té době (1969–
1970) vrcholila formulace globální deskové tektoniky a zároveň se začal
rozvíjet filozofický koncept ochrany životního prostředí. Po návratu do Prahy
v roce 1971 publikoval ve Vesmíru článek o geologii životního prostředí a v
roce 1972 se podílel s dalšími spolupracovníky pod redakcí dr. Moldana na
širší, v té době ne zcela konformní publikaci o geologii a životním prostředí.
V letech 1971–1976 působil na univerzitě v Kuvajtu.
Po návratu do Čech se dr. Pícha soustředil na publikaci své práce o
rozsáhlých paleogenních podmořských kaňonech v podpříkrovovém
karpatském předpolí na Moravě. V konečné podobě ji publikoval v Bulletinu
amerických naftových geologů.
V roce 1979 dr. Pícha s rodinou emigroval do Spojených států, kde našel
zaměstnání ve velkých ropných společnostech Gulf Oil v Houstonu a
Chevron v San Francisku. Zpočátku pracoval převážně v západní části
Spojených států, později výlučně na mezinárodních projektech. Ve funkci
regionálního geologa, interpreta a syntetika pracoval na vyhodnocování
ropného potenciálu mnoha dílčích prospektů i celých sedimentárních
bazénů v různých částech světa. Sestavil mapy sedimentárních bazénů
Afriky a Jižní Ameriky, pracoval na průzkumných projektech v Jugoslávii,
Itálii a Řecku. Po pádu komunismu vyhodnocoval ropný potenciál celé
východní Evropy včetně Československa. Po rozpadu Sovětského svazu
vyhodnocoval ropný potenciál všech produktivních oblastí bývalého Svazu,
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včetně obrovského ložiska Tengiz v Kazachstánu a obrovských zásob plynu
v arktické oblasti Ruska.
Kromě svého zaměstnání v ropných společnostech byl dr. Pícha aktivním
členem Asociace amerických naftových geologů (AAPG), přednášel na
mnoha konferencích této organizace, pro kterou také absolvoval pět
prestižních přednáškových túr po Spojených státech, Východní Evropě a
bývalém Sovětském svazu. Během svého působení v Houstonu jako externí
lektor přednášel na univerzitách v Houstonu a Clear Lake u NASA. Později
spolupracoval s prof. Moldowanem na stanfordské univerzitě na geologické
interpretaci geochemického výzkumu pomocí biomarkerů.
Během své kariéry dr. Pícha publikoval vice než 60 odborných prací včetně
rozsáhlého Memoáru Asociace amerických naftových geologů AAPG o
Geologii a Karpat a jejich uhlovodíkových zdrojích (2006), který editoval
společně s prof. Golonkou z Krakova. Cílem této rozsáhlé publikace, na
které participovalo 107 koncepčních geologů ze všech sedmi zemí
zahrnujících karpatský orogenní systém od Rakouska po Rumunsko, bylo
shrnout a zachovat hlavní výsledky dosavadních, často nákladných
průzkumných prací a jejich interpretací v oboru naftové geologie pro
budoucí generace.
Svou aktivní geologickou kariéru ukončil dr. Pícha konzultacemi pro
americké klienty a MND v Hodoníně, kde mimo jiného ve spolupráci s
americkými geochemiky prof. Moldowanem a dr. Petersem testoval využití
výzkumu biomarkerů ve složitých podmínkách karpatského orogenu.
Při svých pravidelných návštěvách Česka dr. Pícha přednesl v České
geologické společnosti řadu přednášek na nejrůznější odborná geologická
témata. Svou přednáškou v roce 2013 o nekonvenční těžbě uhlovodíků z
ropomatečných hornin přispěl k objektivnímu přístupu k této problematice v
České republice. Během svých pobytů v Praze pravidelně navštěvoval
Přírodovědný klub Café Barrande, založený dr. Sattranem, a aktivně se
zúčastňoval diskusí.
Na složité životní pouti provázela dr. Píchu jeho manželka Alena Píchová,
která rovněž pracovala jako technik v geologických laboratořích v Čechách
a ve Spojených státech. Svou pracovní pílí a schopností se adaptovat v
komplikovaných podmínkách emigrace byla dr. Píchovi velkou oporou a
umožnila mu rozvíjet jeho odbornou karieru.
RNDr. Arnošt Dudek, DrSc. – představení viz strana 18.
►►► Zprávy

a oznámení

♦ Pozvánka na podzimní exkurzi České geologické společnosti č. 44
„Napříč Broumovskem“
Pavla Gürtlerová a Zdeněk Táborský
Dvoudenní exkurze se bude konat 13.–14. října 2018. Exkurze nás zavede
do východních Čech. Navštívíme několik geologických lokalit, které
dokumentují stavbu a geologický vývoj Broumovska. Začneme v sobotu od
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triasových pískovců (lom u Devíti Křížů) a přes hronovsko-poříčskou
poruchu (Malé Svatoňovice – U bunkru), Jestřebí hory (araukarity), zbytky
po těžbě černého uhlí a pohraniční opevnění v Odolově sjedeme do křídové
polické pánve a v Polici nad Metují navštívíme geologickou expozici
v přírodě s instruktivními ukázkami hornin celé oblasti. Den uzavřeme
návštěvu pískovcových Slavenských hřibů. Na nedělní ráno si necháme
vycházku pískovcovým skalním městem v Broumovských stěnách. Čeká
nás ještě exkurze do andezitových lomů v Rožmitále v Javořích horách na
kraji Broumovské kotliny a zastávka v Broumově pod hradbami s profilem
v permských sedimentech. Cestou do Adršpašských skal se zastavíme
v Bohdašíně podívat na transgresi křídového moře na triasové sedimenty.
Třešničkou na dortu by mohla být návštěva Adršpachu. Sice nepodnikneme
oficiální prohlídku skalního města, ale pokud bude čas a vhodné počasí,
něco ze skalního města uvidíme. Během celé cesty určitě neopomineme
shlédnout některé kulturní skvosty architektury této oblasti podle času a
možností (klášter Police nad Metují, Hvězda, Broumovské kostely aj.).
Exkurzi připravuje Pavla Gürtlerová ve spolupráci s Vladimírem Prouzou,
Stanislavem Čechem, Radkem Mikulášem, Martinem Součkem, Marcelou
Stárkovou a Vladimírem Rapprichem.
Odjezd v sobotu 13. října v 8.00, z Geologické ulice 6, Praha 5, od
pracoviště České geologické služby. Předpokládaný návrat v neděli 14.
října kolem 20.00 hodin.
Na exkurzi se můžete přihlásit písemně, telefonicky, nebo e-mailem u RNDr.
Z. Táborského, Česká geologická služba, Geologická 6, 152 00 Praha 5, email: zdededek@seznam.cz, tel: 606 284 696. Přednost budou mít členové
České geologické společnosti a dříve přihlášení.
Počet účastníků bude vzhledem k možnostem ubytování omezen na jeden
autobus – při přihlašování uveďte upřednostňovaný typ ubytování. Nocovat
budeme v Polici nad Metují na čtyřech místech:
1. 8 míst v budově CHKO, vlastní spacák, 130 Kč
2. 10 míst v ubytovně CHKO, vlastní spacák, 80 Kč
3. 30 míst v ubytovně TJ Spartak Police nad Metují, v kanafasu, 210 Kč
4. 6 míst (3 dvoulůžkové pokoje s koupelnou) v penzionu Adler, 370 Kč,
rezervace omezena podle poptávky cca do konce září.
Poplatek za autobus rozpočtený na účastníky bude vybírán během exkurze.
Členům České geologické společnosti bude poskytnuta sleva. K exkurzi
bude vydán tištěný průvodce s programem v ceně 50 Kč. Občerstvení si
vezměte s sebou.
Upozornění: Závazně přihlášení účastníci, kteří se bez omluvy nedostaví
k odjezdu, budou z dalších exkurzí vyloučeni.
♦ Připravovaná jarní exkurze České geologické společnosti č. 45
Zdeněk Táborský
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Původně uvažovaná exkurze chystaná k výročí Joachima Barranda byla
krátce před uzávěrkou přesunuta z organizačních důvodů na podzim.
Program jarní exkurze tedy není v tuto dobu ještě znám.
♦ Opakovaná exkurze „Impaktní kráter Ries a další jihoněmecké
geologické lokality“?
Jiří Jiránek, Günther Kletetschka a Zdeněk Táborský
Na této velmi úspěšné exkurzi byl z technických důvodů omezen počet
účastníků a na některé zájemce se tedy bohužel nedostalo. Pokud se do
uzávěrky příštího čísla Zpravodaje najde dostatek závazných zájemců, kteří
by naplnili autobus, případně alespoň mikrobus, mohla by se tato exkurze
příští rok zopakovat, pravděpodobně opět v dubnu.
♦ Informace o uvažované exkurzi do Francie
Zdeněk Táborský
První informace o této případné exkurzi byly zveřejněny v minulém čísle
Zpravodaje. Uvažuji o této exkurzi již několik let a upřímně řečeno, mám
trochu obavy, jestli jsem si nevzal příliš velké sousto. Organizačně je to
velmi složitá záležitost a v případě jakýchkoli komplikací bych se mohl stát
zaslouženým terčem vašeho roztrpčení. Dosud jsem organizoval maximálně
dvoudenní exkurze, které se konaly, s jedinou výjimkou, pouze na území
naší republiky.
Věnoval jsem tomuto tématu část letošní dovolené, kdy jsem si zkontroloval
stav některých lokalit, které jsem navštívil před dvanácti lety. Nejsložitější je
pro mne odhadnout cenu exkurze a zajistit dopravu a noclehy.
Moje současné představy jsou následující:
1. Případný termín květen, nebo červen 2019, délka trvání 9 dní včetně
cesty, tedy odjezd v sobotu, návrat v neděli příští týden. K úvaze je i
možnost odjezdu a příjezdu během noci.
2. Doprava mikrobusem, cca 20 účastníků je pro mne maximum.
3. Noclehy v kempinku s vlastními stany.
4. Uvažovaný program lze rozdělit na dvě části:
a) Burgundsko, 3 noci, ubytování v kempinku, stravování individuální (v
jednání je i ubytování v soukromí s vlastními spacáky a karimatkami,
včetně snídaní a večeří) – uvažovaný program: jeskyně Azé a Blanot,
Solutré (sídliště kromaňonských lovců koní), návštěva vinných sklepů
spojená s degustací a nákupem vín, vybrané památky středověkého
burgundského království a zbude-li čas, dalších možností je přehršel;
b) Auvergne, 5 nocí, ubytování ve stanech v kempinku Ceyrat, jižně od
Clermont-Ferrand, součástí kempinku je venkovní bazén zdarma,
stravování individuální – uvažovaný program: výstup na Puy de Dôme,
nejvyšší sopku oblasti s keltským a římským chrámem, výstup na
některou z nižších sopek s kráterem, lom ve vulkánu Lempregy
s prohlídkou + dva kratší 4d filmy, muzeum Vulkánia postavené
v přívodním kanálu sopky s řadou exponátů a cca deseti kratšími filmy,
vodopád Mont D’oré, muzeum Paleopolis s množstvím pravěkých
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fosilních nálezů a mineralogickou expozicí, případně návštěva měst
Vichy a Clermont-Ferrand (založené již Římany).
♦ Časopis Slovenské geologické společnosti najdete na stránce:
(http://www.geologickaspolocnost.sk/mem/),
Časopis Slovenské mineralogické společnosti na stránce:
(http://mineralogickaspolocnost.com/?page_id=141).
Zdeněk Táborský
♦ Vážení kolegové,
pro Vaši informaci níže uvádím obsah posledních dvou čísel časopisu
Journal of Geosciences. (1 a 2/2018). Druhé z nich je speciál
z mezinárodního sympozia Tourmaline 2017, za jehož přípravu bych rád
poděkoval především hostujícím editorům, J. Cempírkovi a M. Novákovi
z Masarykovy univerzity v Brně.
Příjemné počtení za celou redakční radu přeje
Vojtěch Janoušek
► Journal of Geosciences / Volume 63 / 2018 / 1
● (Pleasant) consequences of digital printing and other news – Janoušek V,
str. 1
● Structure of the Carboniferous Altenberg-Teplice Caldera (Eastern part of
the Krušné hory/Erzgebirge Mts.) revealed by combined airborne and
ground gamma-ray spectrometry – Gnojek I, Sedlák J, Rapprich V,
Skácelová Z, Mlčoch B, Krentz O, Casas-García R, str. 3–20
● Evolution of the arc-derived orthogneiss recorded in exotic xenoliths of the
Körös Complex (Tisza Megaunit, SE Hungary) – Tóth TM, Schubert F, str.
21–46
● Automated mineralogy and petrology – applications of TESCAN Integrated
Mineral Analyzer (TIMA) – Hrstka T, Gottlieb P, Skála R, Breiter K, Motl D,
str. 47–63
● The crystal structure of uranyl-oxide mineral schoepite, [(UO2)4O (OH)6](
H2O)6, revisited – Plášil J, str. 65–73.
► Journal of Geosciences / Volume 63 / 2018 / 2
Special issue: Papers arising from the international conference
“Tourmaline 2017”
Guest editors Jan Cempírek and Milan Novák
● Foreword to the special issue arising from the international conference
“Tourmaline 2017” – Cempírek J, Novák M, str. 75–76
● Tourmaline studies through time: contributions to scientific advancements
– Henry DJ, Dutrow BL, str. 77–98
● Tourmaline compositions and textures: reflections of the fluid phase –
Dutrow BL, Henry DJ, str. 99–110
● Secondary blue tourmaline after garnet from elbaite-subtype pegmatites;
implications for source and behavior of Ca and Mg in fluids – Buřival Z,
Novák M, str. 111–122
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● Mineralogy of Ti-bearing, Al-deficient tourmaline assemblages associated
with lamprophyre dikes near the O’Grady Batholith, Northwest Territories,
Canada – Scribner ED, Groat LA, Cempírek J, str. 123–135
● The crystal-chemical autopsy of octahedral sites in Na-dominant
tourmalines: octahedral metrics model unconstrained by the Y,Z-site
disorder assignment – Bačík P, str. 137–154
● Chemical and spectroscopic characterization of tourmalines from the Mata
Azul pegmatitic field, Central Brazil – da Silva FS, Moura MA, Queiroz Hde
A, Ardisson JD, str. 155–165
● Determination of ferrous-ferric iron contents in tourmaline using
synchrotron-based XANES – Levy EA, Henry DJ, Roy A, Dutrow BL, str.
167–174
● Magmatic and metamorphic evolution of tourmaline-rich rocks of the
Sopron area, Eastern Alps – Spránitz T, Józsa S, Kovács Z, Váczi B, Török
K, str. 175–191
● Provenance of detrital tourmalines from Proterozoic metasedimentary
rocks in the Picuris Mountains, New Mexico, using Laser-Induced
Breakdown Spectroscopy – Farnsworth-Pinkerton S, McMillan NJ, Dutrow
BL, Henry DJ, str. 193–198
● Provenance of Jurassic-Cretaceous siliciclastic rocks from the northern
Siberian Craton: an integrated heavy mineral study – Vereshchagin OS,
Khudoley AK, Ershova VB, Prokopiev AV, Schneider GV, str. 199–213.
♦ Café Barrande, program na 2. pololetí 2018
Jiří Jiránek a Vladimír Sattran
Přírodovědný klub na adrese Ježkova 8/921 v Praze 3 je otevřen každý
čtvrtek od 16:00 hodin. Začátky besed, pokud není uvedeno jinak, jsou
v 17:00. Vstupným je minimálně jeden nápoj z baru. Vína z Velkých Bílovic.
Přednášející mají k dispozici dataprojektor; notebook je třeba přinést vlastní.
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
06. 09. První setkání nad Ježkovým klavírem po prázdninách
13. 09. Dr. Ivan Turnovec: Dekorační kámen
20. 09. Nad novou knihou dr. Josefa Klomínského „Krkonošsko-jizerský
masiv – nekončící příběhy granitu“ (s autogramiádou)
27. 09. Dr. Miloš Pátek: Z dějin církve – vznik křesťanské církve z judaismu
a její rozštěpení na katolickou a pravoslavnou církev
04. 10. Dr. Richard Hons nad svou novou knihou „Atlas hornin“ (s
autogramiádou)
11. 10. Setkání absolventů geologie 1968 (svolává dr. Zdeněk Táborský)
18. 10. Dr. Josef Ševčík: Súdán
25. 10. Dr. Vladimír Lysenko: Přes národní parky Norska na nejvyšší
vrchol Skandinávie
01. 11. Dr. Petr Hradecký: Vulkán Batur na indonéském ostrově Bali
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08. 11. Tradiční schůzka Čermákovců
15. 11. Dr. Jiří Jiránek: Francouzské středohoří, kraj sopek a románských
opatství
22. 11. Ing. Eva Holoubková: Krása kamene
29. 11. Dr. Jiří Šebesta: Peru známé i neznámé
06. 12. Polkové melodie z celého světa (Lída Prouzová a taneční soubor
Marieta)
13. 12. Dr. Bedřich Mlčoch: Ghana
20. 12. Předvánoční setkání příznivců Café Barrande
27. 12. Rozloučení se starým rokem
♦ Pozvánka na přednášky paleontologické sekce Společnosti
Národního muzea v roce 2018
Jana Bruthansová
8. 10. – Doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. – Geologie a paleontologie
Rokycanska
10. 12. – Doc. RNDr. Jiří Kvaček, CSc. – Paleontologie rostlin svrchní křídy
ve střední Evropě
Přednášky se konají vždy v 18:00 v přednáškovém sále H v nové budově
NM.
♦ Přírodovědecké muzeum, mineralogicko-petrologické oddělení a
Společnost Národního muzea – mineralogická sekce Vás zvou na Podzimní
cyklus přednášek z geologických věd v roce 2018 Lukáš Zahradníček
Přednášky se budou konat vždy v pondělí od 17:30 hodin v přednáškové
síni „H“ v Nové budově Národního muzea (vstup hlavním vchodem a
výtahem do mezipatra H) a budou doprovázeny prezentací, případně
výstavkami a odbornou literaturou. Nedělní určovací besedy se konají 2. 9.,
7. 10., 4. 11. a 2. 12. 2018 od 10 hodin ve stejném sále.
17. září, Mgr. Julie Nováková – Pluto a ještě dál: Ledové končiny sluneční
soustavy
15. října, Mgr. Jan Bubal – Uralsko-Altajské dobrodružství
19. listopadu, RNDr. Zdeněk Dolníček Ph.D. – Nové poznatky o výskytu
primárního zlata u Starého Města pod Sněžníkem
♦ Přednášky a akce Mineralogického klubu Česká Třebová, z. s., ve 2.
pololetí 2018
Milan Michalski a Jan Peringer
Zveme všechny zájemce o mineralogii, geologii, paleontologii a ochranu
přírody na naše besedy ve 2. pololetí 2018. Besedy se uskuteční v učebně
Základní školy Habrmanova v České Třebové. Začátek besed v 17 hodin.
Středa 26. září – přednáška Viktora Tecla – Ojedinělá návštěva nalezišť
akvamarínů a topazů v pegmatitových lokalitách pákistánského
Karakoramu.
Středa 17. října – přednáška Ondřeje Stiskala – za minerály Borů a
Bochovic.
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Středa 7. listopadu – výroční členská schůze.
Středa 5. prosince – určování nerostů pro veřejnost.
Středa 23. ledna 2019 – přednáška Ing. Jiřího Šury – geologické skvosty
USA.
Vlivem nepředvídaných okolností může být plán práce Klubu změněn. V tom
případě budou členové Klubu včas informováni. Ostatní zájemci najdou
změny na http://www.mkceskatrebova.websnadno.cz kde se současně
dozví další informace o činnosti MK.

►►► Společenská rubrika a výročí
♦ Životní jubilea členů ČGSpolečnosti od 1. 9. 2018 do 28. 2. 2019
◄ 60 let ►
25. 11. RNDr. Miroslav Coubal, CSc.
◄ 65 let ►
20. 11. RNDr. Zbyněk Alinče
3. 9. Ing. František Kalenda
7. 11. RNDr. Bohumil Svoboda, CSc.
15. 12. Doc. RNDr. Emil Jelínek, CSc.
16. 10. RNDr. Jan Marek, CSc.
15. 10. RNDr. Milan Fišera, CSc.
22. 10. RNDr. Jaromír Ševců
5. 11. RNDr. Ladislav Prokop
30. 9. RNDr. Petr Morávek
21. 11. Doc. Ing. Josef Honek, CSc.
7. 9. RNDr. Ivan Gnojek, CSc.
17. 12. Jaroslav Žák
20. 12. RNDr. Eliška Čechová
11. 9. RNDr. Jaroslav Dvořák, CSc.
12. 10. RNDr. Helena Konrádová
1. 10. RNDr. František Marek
5. 11. RNDr. Karel Šalanský, CSc.
13. 11. RNDr. Jindřiška Fatková, CSc.
14. 11. RNDr. Milena Hazdrová, CSc.
29. 10. RNDr. Ludvík Hanuš
16. 9. RNDr. Antonín Těžký, CSc.
10. 2. RNDr. Marcela Wallenfelsová

◄ 70 let ►
22. 11. RNDr. František Veselovský
◄ 75 let ►
10. 2. Ing. Jiří Zavoral, CSc.
◄ 80 let ►
31. 10. Ing. Jiskra Hrubanová
◄ 81 let ►
14. 11. RNDr. Milan Vrána
24. 2. Prof. RNDr. Rostislav Brzobohatý, CSc.
28. 2. Jaroslav Vlk
◄ 82 let ►
11. 1. Doc. Ing. Bohdan Scharm, CSc.
◄ 83 let ►
20. 12. RNDr. Milada Horáková
29. 12. RNDr. Anna Pfeiferová
◄ 84 let ►
28. 1. RNDr. Jiří Kovanda
14. 2. RNDr. Ivan Studničný
◄ 85 let ►
15. 11. Jiří Čujan, st.
23. 11. Ing. Bohumil Kuba
22. 12. Prof. RNDr. Zdeněk Pertold, CSc.
10. 2. RNDr. Bohumil Pícha, CSc.
◄ 86 let ►
6. 12. Jan Hovorka
◄ 87 let ►
12. 2. RNDr. Jitřenka Staňková
◄ 88 let ►

9. 10. RNDr. Ing. Vladimír Sattran, CSc.
8. 9. Prof. Ing. František Marek, CSc.
27. 9. RNDr. Václav Mátl
10. 10. RNDr. Jaroslav Vacek
7. 9. Doc. RNDr. Jan Hus Bernard, CSc.
18. 10. Prof. RNDr. Blanka Pacltová, CSc.
14. 11. Prof. RNDr. Josef Staněk, CSc.
19. 11. Ing. Tomáš Jarchovský, CSc.

◄ 89 let ►
2. 11. RNDr. Václav Němec
22. 11. Prof. RNDr. Bohuslav Fojt, CSc.
29. 1. RNDr. Vladimír Prouza, CSc.
◄ 90 let ►
6. 12. Prof. Ing. Miloslav Dopita. DrSc.
28. 12. Ing. Vladimír Škvor, CSc.
3. 2. Prof. RNDr. František Fediuk, DrSc.
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2. 10. RNDr. Miroslav Malkovský, DrSc.

◄ 91 let ►
12. 2. Ing. Vladimír Vonka
◄ 92 let ►

25. 1. RNDr. Zdeňka Řeháková, CSc.
◄ 94 let ►
14. 11. RNDr. Karel Mann
◄ 96 let ►
24. 1. Ing. Jaromír Pelz

Omlouváme se za případné chyby a nedostatky, ale veškeré tituly a data
narození jsou uvedeny tak, jak byly do sekretariátu společnosti nahlášeny.
Změny prosíme hlásit 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
† 8. ledna 2016 zemřel dlouholetý člen naší Společnosti, Ing. Zdenek
Fojtík, CSc.
ústní sdělení
† 29. října 2017 zemřel dlouholetý člen naší Společnosti, Doc. Ing. Jan
Rybář, CSc., bývalý zaměstnanec ÚSMH AV ČR.
ústní sdělení
† 16. března 2018 se konalo poslední rozloučení s RNDr. Olgou
Matějovskou, CSc.
parte
† 16. března 2018 zemřel dlouholetý člen naší Společnosti (od roku 1973)
a dlouholetý předseda redakční rady (1992–2006) našeho časopisu
Journal of Geosciences, RNDr. Stanislav Vrána, CSc.
parte
† 26. března 2018 zemřel po delší nemoci ve věku nedožitých 83 let Doc.
Ing. Petr Skřivan, CSc.
parte
† 1. dubna 2018 zemřel ve věku 80 let dlouholetý zaměstnanec České
geologické služby, pan Jaromír Petíra
sdělení od syna
♦ Zemřel Ing. Vlastimil Myslil, CSc.
Karel Pošmourný
Je známo, že byli vždy na světě lidé, kteří přes svůj
vysoký věk dokázali stále vytvářet významná díla, ať
třeba v oboru vědy, nebo v umění. Těžko se pak
smiřujeme s tím, že i život takových lidí musí, stejně
jako každé lidské bytosti, jednou skončit a že ani jim
se smrt nevyhýbá. Mohli bychom říci, že do této
skupiny výjimečných lidí patřil i pan ing. Vlastimil
Myslil, CSc., který po krátké nemoci zesnul 13. června
2018 v požehnaném věku 93 let.
Pro nás geology byl Vlastimil Myslil po řadu desetiletí
znám především jako renomovaný odborník v
hydrogeologii a později i geotermiky. Dokázal v celém
svém životě skloubit svoji profesionalitu, organizační schopnosti,
houževnatost a pracovitost se spravedlností, laskavostí a čestností. Každý
z nás znal jeho charisma a hluboce lidský, většinou i velmi přátelský přístup
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ke kolegům a spolupracovníkům. V jeho povaze dominovalo vždy velké
sebeovládání, kdy jen výjimečně se dokázal rozzlobit. Bylo však také všem
známo jeho břitké kritické myšlení, spojené vždy s logikou, které projevoval
v mnoha diskusích vůči svým oponentům a při obhajování vlastních
názorů. Byl tu nesporně pro každého všeobecně známou a výraznou
osobností, kterou bylo nutno respektovat a mít k ní úctu.
Při této smutné příležitosti je možné zrekapitulovat základní životopisná
data ing. Vlastimila Myslila. Narodil se na Slovensku, v obci Modrý Kameň
v tehdejším okrese Lučenec. Ne každému bylo známo, že dokázal proto
komunikovat stejně dobře česky jako slovensky. Po studiích na reálném
gymnáziu jej nevšední zájem o techniku ve spojení s praktickou geologií
přivedl ke studiu inženýrského stavitelství na ČVUT, které též úspěšně
ukončil. V návaznosti na toto vzdělání pokračoval v letech 1951 až 1954
vědeckou aspiranturou v oboru geologicko-mineralogických věd a získal
titul kandidáta věd, CSc. Bylo by dobře na tomto místě ocenit také jeho
mimořádné znalosti fyziky a matematiky, které mu umožnily dobře chápat
geologické a hydrogeologické procesy, následně spojené s kvalifikovanými
odbornými odhady a predikcí.
Ing. Myslil pracoval ve více institucích: v mládí jako asistent na tehdejší
Geologicko-geografické fakultě University Karlovy (1951–1954), později,
v letech 1956–1958, v Ústavu stavební geologie v Praze. Pracovištěm, kde
se však odborně angažoval nejvíce, se nepochybně stal tehdejší Ústřední
ústav geologický, dnes Česká geologická služba, v Praze. I když později v
ní již nepracoval, zůstával stále nějak věrný „ústavu“, jak tuto instituci
pořád, přes změnu jejího názvu, pojmenovával. Pracoval tam v oddělení
hydrogeologie s určitými přestávkami de facto již od r. 1951, nějaký čas i
jako jeho vedoucí, a vedl zde významné státní úkoly. Zabýval se hlavně
hydrogeologickým mapováním, mimořádně důležitou ochranou vodních
zdrojů včetně lázeňských pramenů, minerálními vodami a geotermální
energií. Zpočátku se zabýval oblastí západočeských lázní, nejvíce asi
Karlovými Vary, později však své aktivity rozšířil na celé území našeho
státu. Své rozsáhlé odborné znalosti a zkušenosti využíval ale i jinde –
pracoval v Komisi pro klasifikaci zásob a byl předsedou její subkomise pro
zásoby podzemních vod. Byl také prvním předsedou odborné skupiny
hydrogeologie při Čs. společnosti pro mineralogii a geologii.
Ing. Myslil měl dlouhodobě velmi úzké styky se zahraničím. To mu
umožnily jeho dobré jazykové znalosti zejména němčiny a francouzštiny,
případně i angličtiny. Byl spoluzakladatelem komise pro minerální vody při
mezinárodní asociaci hydrogeologie a jejím prvním předsedou. Strávil řadu
let jako expert OSN v rozvojových zemích, např. v Senegalu, Indii, Ugandě
a v Afganistanu. Byl stále aktivním členem mezinárodní komunity
odborníků zabývajících se geotermální energií.

12

Odchod ing. Myslila do důchodu v roce 1987 byl spíše jen formální
epizodou. I nadále se intenzivně angažoval v oboru aplikovaných
geologických věd: geotermiky a hydrogeologie. V letech 1994 až 1997
pracoval jako expert v odboru ochrany horninového prostředí Ministerstva
životního prostředí, kde mj. působil jako člen komise pro prognózní zásoby
nerostných surovin. V posledních mnoha letech se ing. Myslil výrazně
soustředil na problematiku využívání hlubinné geotermální energie.
Pracoval ve firmě Geomedia s.r.o., jejímž byl spoluzakladatelem, později
ve firmě Geoterm.CZ, kde byl společníkem. Zde formuloval a realizoval
početné inovační a výzkumné projekty, byl tu unikátním zdrojem odborných
i manažerských znalostí, vždy připraven se o ně podělit s mladšími
spolupracovníky a kolegy. Jeho největším úspěchem na poli geotermiky
byla realizace a vyhodnocení prvního průzkumného geotermálního vrtu
v ČR v r. 2006 v Litoměřicích. Vzhledem k pozitivním výsledkům se tento
vrt, nazvaný PVGT-L1, stal východiskem pro další úvahy o zdejší budoucí
geotermální elektrárně, která by byla první v našem státě. Je dosud jedinou
tak hlubokou sondou na českém území provedenou výlučně pro poznání
geotermálních procesů. V geotermice zúročil ing. Myslil své celoživotní
znalosti a zkušenosti, a to nejen v rámci České republiky, ale i celého
světa, a stal se naším nejvýznamnějším expertem v tomto oboru. Vyvíjel
také mimořádné úsilí na vytipování dalších vhodných míst pro budoucí
výstavbu dalších geotermálních elektráren na území České republiky.
Myslilova celoživotní aktivita a vytrvalost souvisely bezesporu s tím, že
vždy byl mimořádně aktivním sportovcem. S tím bylo zřejmě spjato i jeho
celoživotní fair play jednání, a to nejen ve sportu. V mladším věku ho zaujal
především basketbal, kde se seznámil i se svou manželkou, která bohužel
před čtyřmi lety podlehla zlé nemoci. Stejně intenzivně se věnoval i dalším
sportům – fotbalu, tenisu, lyžování, plavání a volejbalu. Dalším výrazným
rysem jeho osobnosti byl vztah ke geologické praxi, kterou preferoval před
mnoha teoretickými úvahami, vzdálenými od reálného života. Též
publikační aktivita V. Myslila byla nemalá. V oboru hydrogeologie je
autorem celé dlouhé řady významných publikací a archivních posudků. V
geotermice shrnul své názory a zkušenosti nejnověji především v periodiku
MŽP Planeta v roce 2007 („Geotermální energie, Ekologická energie z
hlubin Země – současné možnosti využívání“) a v knize „Geotermální
energie, zdroje – využití – technologie“, vydané v r. 2011.
Je známo, že Vlastimil Myslil byl obdařen talentem též k dalším oborům,
především k malbě a hudbě. Mnozí poznali jeho obdiv k výtvarným dílům.
Přátelé a kolegové měli rádi Vlastimila Myslila pro jeho vždy kamarádské
chování, kdy jediným kritériem jeho přátelství bylo jen to, jak mu byli
sympatičtí. Takto jej poznali i studenti Gymnázia Jana Nerudy, kde v 80.
letech působil jako všemi oblíbený externí profesor, které přednášel
technické geologické předměty.
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Jako profesionálové v oboru geologických věd si musíme připomenout
památku ing. Vlastimila Myslila především jako člověka, který po desetiletí
výrazně ovlivňoval zejména vývoj české hydrogeologie i geotermiky a
podílel se na jejich úspěších. Považoval se vždy za pokračovatele
v oborech aplikované geologie, kde mu byly velkými vzory jeho předchůdci
a učitelé – prof. Ota Hynie a prof. Quido Záruba.
♦ Vzpomínka na RNDr. Jarmilu Waldhausrovou, CSc. (*2. 6. 1933
Běšiny – † 2017 Praha)
Eva Břízová, Marcela Stárková
RNDr. Jarmila Waldhausrová, CSc., se narodila 2. 6. 1933
v Běšinách u Klatov, kde prožila své dětství a mládí.
Vystudovala střední školu a Přírodovědeckou fakultu
Univerzity Karlovy v Praze, obor geologie, a natrvalo
přesídlila do Prahy, kde po založení rodiny vychovala 3 děti
(Jiří, Marcela, Lenka). Po absolvování vysoké školy začala
pracovat v České geologické službě v Praze (dříve
Ústřední ústav geologický), kde zůstala až do odchodu do
důchodu. Poté již jako důchodkyně krátce pracovala v
Geologickém ústavu Akademie věd v Suchdole, aby se
opět vrátila do ČGS a k oblíbenému mapování v geologicky
složitém terénu Příbramska. Ještě kolem sedmdesátky se
intenzivně podílela na mapování západočeského
neoproterozoika. V kopcovitém a skalnatém terénu se v té
době pohybovala celé dny sama, bez auta a bez ohledu na rozmary
počasí. Její oblíbenou terénní obuví byly holínky a k obědu si vystačila
s chlebem. Ve vzpomínkách spolupracovníků zůstává jako milá, téměř
éterická, avšak houževnatá a velmi skromná bytost.
Pracovala v odboru krystalinika, kde vedla neúnavný vědecký a názorový
boj s mužskou částí geologické komunity. Intenzivně se zajímala o
magmatity, přispěla k poznání vulkanitů křivoklátsko-rokycanského pásma
a vulkanitů neoproterozoika. Je autorkou a spoluautorkou (společně s V.
Ledvinkovou a V. Kachlíkem) detailních geologických map Příbramska,
Rožmitálska, jílovského pásma a středočeského plutonu. Řada geologů, i
ze zahraničí, ji žádala o cenné rady, které ochotně každému poskytovala.
Ve velmi citované souhrnné publikaci Linnemanna, ed., z roku 2007 „The
evolution of the Rheic ocean: From Avalonian-Cadomian active margin to
Alleghenian-Variscan collision“ měla Jarmila spolu se špičkovými geology
dva příspěvky.
Během svého profesního života působila také na zahraničních expedicích.
Byla velmi pilná a pracovitá až do posledních dnů, což dokazuje její bohatá
bibliografie (články, knihy, mapy, vysvětlivky, průvodci aj.). Svoji
pozemskou cestu zakončila v roce 2017. Nikdo z nás, kdo jsme měli tu
možnost Jarmilu osobně znát či s ní dokonce pracovat, nezapomene na její
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znalosti, nadhled a cit pro geologii a nalézání stále nových věcí pro další
řešení. Nikdy na ní nezapomeneme a stále nám ji budou připomínat
geologické knihy, mapy, články a fotografie. Čest její památce.
♦ Vzpomínky na profesora Petra Černého
Milan Novák
Dne 7. dubna 2018 nás opustil Petr Černý,
emeritní profesor manitobské univerzity ve
Winnipegu a světový odborník na granitické
pegmatity. Patřil spolu se Z. Johanem, E.
Slánským a E. Makovickým ke generaci
mineralogů, kteří odešli z Československa
v souvislosti s okupací naší republiky vojsky
Varšavské smlouvy v srpnu 1968 a kteří
proslavili
československou
mineralogii
v celém světě.
Jako vědec světového významu byl oceněn
řadou cen a v časopise Canadian Mineralogist mu byla věnována tři
speciální čísla – 2/1998 a spolu s E. E. Foordem 4/2012 a 6/2012. Na
přípravě posledních dvou jsem se podílel spolu s D. Londonem a M.
Galliskim jako hostující editor a v nich se můžete podrobně seznámit s jeho
vědeckou kariérou včetně přehledu publikací. Proto se více zaměřím na
osobní vzpomínky spojené s Petrem a mým studijním pobytem ve
Winnipegu a s naší spoluprací, která začala již v polovině 80. let 20. století
a trvala až donedávna.
Pracovat s Petrem Černým bylo velmi inspirující a zásadně to ovlivnilo
nejen moji vědeckou kariéru. Moje první a nepřímé setkání s Petrem
proběhlo v květnu 1968, kdy jsem se jako žák 9. třídy ZDŠ účastnil exkurze
pro učitele přírodopisu mezi Rožnou a Nedvědicí a tehdy jsem poprvé
navštívil Petrovu lokalitu Věžnou. Exkurzi tehdy vedl odborný asistent
Bohuslav Fojt, který se nám zmínil, že lokalitu detailně studuje jeho mladší
kolega Petr Černý. Lokalitu jsem pak navštívil ještě mnohokrát a vliv
hostitelské horniny (serpentinit) na pegmatit ve srovnání s lithným
pegmatitem od Nové Vsi u Českého Krumlova, také uloženým
v serpentinitu, se stal tématem mé středoškolské odborné práce.
V konkurenci dalších prací v krajském kole ta moje sice zcela propadla, ale
toto téma studuji dodnes.
V srpnu roku 1977 jsem nastoupil do Moravského muzea a tam jsem se
s Petrem opět nepřímo setkal. Seděl jsem na stejné židli a u stejného stolu
jako on v letech 1962–1964, jeho vzorky jsem vídal ve sbírkách a dokonce
jsem do nedávna používal jeho imerzní kapaliny k měření indexů lomu
minerálů včetně řady minerálů nových pro mineralogický systém, např. Liturmalín darrellhenryit popsaný právě z Nové Vsi u Českého Krumlova
v roce 2013. Protože jsem začal soustavně studovat minerály
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z granitických pegmatitů, publikace Petra Černého – ať už ty starší z 50. a
60. let, tak ty nové v předních světových časopisech – mě provázely a
provázejí dodnes.
K prvním skutečným kontaktům s Petrem jsem se dostal až zhruba v 1.
polovině 80. let, kdy jsem začal úzce spolupracovat s profesorem F.
Čechem a hlavně s docentem P.
Povondrou z PřF UK v Praze, kteří
s ním byli v pravidelném kontaktu, a
přes ně jsem posílal svoje dopisy.
V této normalizační době byl totiž
jakýkoliv služební styk s emigranty
nelegální; děkan PřF UK v Praze
profesor F. Čech si to ale dovolit
mohl. Petr mi psal přímo a naléhal,
abych mu psal také přímo, ať
neztrácíme čas. Objednal jsem se
tedy
na
zvláštním
oddělení
Moravského muzea a zde jsem se
S prof. Františkem Čechem
vedoucí přímo zeptal, zda se s tím
dá něco dělat. Soudružka, která ještě Petra pamatovala, mi sdělila, že je to
sice zakázané, ale že to nějak uděláme. Měl jsem si od všech dopisů
udělat kopie, a kdyby mě náhodou někdo udal, přinesu jí kopie, ona na to
dá antidatované potvrzení a takto by se můj styk s emigrantem alespoň
trochu legalizoval. Jak je vidět, i v této pohnuté době ještě fungoval zdravý
rozum a i komunistům v Moravském muzeu bylo jasné, že studium
pegmatitů nemá s protistátní činností nic společné a byli ochotni nést
nějaké riziko.
První skutečně osobní setkání s Petrem přišlo až koncem ledna 1990, kdy
se vrátil do rodné vlasti a rodného města. Okamžitě jsem zjistil, že to je ten
pravý člověk, kterého jsem hledal. Asi i on to viděl podobně a hned začal
plánovat moji cestu do Winnipegu. Nejdříve mi uhradil dvoutýdenní výlet na
malou konferenci o pegmatitech ve Winnipegu v srpnu 1990. Tam jsem se
poprvé setkal s řadou svých příštích spolupracovníků jak přímo
z Winnipegu (F. Hawthorne), tak z jiných univerzit v Kanadě a USA (např.
D. London, S. Simmons), ale hlavně jsme začali plánovat další projekty –
např. výzkum Nb,Ta-oxidů z pegmatitů (Jeseníky, moldanubikum), ale i můj
postdoktorandský pobyt. K našemu velkému překvapení vyšla hned první
žádost a v listopadu 1991 jsem nastoupil jako Petrův „postdoctoral fellow“
na stejný typ stáže jako on v říjnu 1968, nejdříve na jeden rok a pak
s prodloužením na druhý rok. Moje pracovna byla naproti Petrově a od této
doby se naplno rozběhla naše spolupráce na výzkumu pegmatitů. Nejdříve
jsme se zaměřili na Nb,Ta-minerály a v souvislosti s organizací sympozia
Lepidolite 200 pořádaného v září 1992 v Novém Městě na Moravě ve
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spolupráci s profesorem J. Staňkem z PřF MU v Brně také na Li-slídy
(Černý et al. 1995b). Ve výběru témat, tedy většinou minerálů pro studium,
jsme se rychle shodli s výjimkou turmalínů. Když jsem předložil asi 50
úlomků turmalínů z našich pegmatitů s tím, že je budu analyzovat na
elektronové mikrosondě, Petr se zhrozil. Turmalín je zcela nepoužitelný
minerál, na sondě nestanovíme B, Li, H a valenci Fe. Naštěstí se nechal
přesvědčit zřejmě i s pomocí profesora Franka Hawthorna, který právě
rozjížděl strukturní studium turmalínů a potřeboval vzorky s geologickým
backgroundem pro svůj výzkum. Nakonec se turmalíny staly jedním
z hlavních objektů mého vědeckého studia a Petr se na něm se svými PhD
studenty intenzivně podílel.
Naše společné bádání ve Winnipegu mělo jasný řád. Nejdříve jsem přišel
s návrhy projektů. Ty Petr většinou tvrdě zkritizoval, protože můj přístup byl
zpočátku příliš regionálně a popisně zaměřený. („Musíš v tom hledat
nějaké obecné procesy platné všude a ne jen regionální detaily“.) Pak vždy
následovala diskuse o vybraných projektech, která měla být v angličtině,
abych se v ní zdokonalil. Jenže na začátku vše moc spěchalo kvůli
organizaci sympozia Lepidolite 200 a angličtina by nás zdržovala, a tak
zůstalo až do konce mého pobytu, stále jen česky, pokud s námi nebyl
někdo z kanadských kolegů. Po upřesnění tématu následovala příprava
vzorků a jejich studium na elektronové mikrosondě, kde jsem strávil stovky
hodin, vyhodnocení analýz, diskuse výsledků, doplňující analytické metody,
příprava abstraktu na konferenci a pak příprava publikace. Společně jich
takto máme od roku 1992 do roku 2012 na WoS 22, poslední ve speciálním
čísle Elements. Právě při přípravě publikací jsem zjistil, že Petr spolu
s Frankem Hawthornem byli nejpracovitější lidé, které jsem v mineralogii
potkal.
Můj život ve Winnipegu, prý nejnudnějším městě v Kanadě, byl docela
jednotvárný. Brzy ráno, tedy na kanadské poměry, jsem odjel na ústav, zde
jsme dopoledne diskutovali s Petrem, popř. Frankem a jejich PhD studenty
(D. Teertstra, P. Tomascak, M. Cooper, J. Selway, P. C. Burns) o
projektech a jiných odborných věcech. Odpoledne jsem dříve než ostatní
odjel domů, kde jsem rád vařil, pokračoval v přípravě článků a také jsem
psal dopisy své ženě a dětem, kteří se mnou strávili ve Winnipegu pouze 4
měsíce ze dvou let pobytu. V té době se internet teprve rozjížděl, Skype
neexistoval vůbec a telefon byl drahý. Zhruba každý druhý týden jsem byl
pozván k Černým na večeři. Ivanka, manželka Petra, připravila typické
české jídlo a pak se užívalo. K tomu patřilo také ochutnávání různých
druhů skotské whisky – Petr byl znalec. Vždy se mě ptal, co v té whisky
cítím, třeba dřevo z plachetnice. On měl nejraději Famous Grouse, a to asi
proto, že byl velký lovec. Miloval přírodu a i když na tom zdravotně nebyl
právě nejlépe, několikrát jsme spolu s jeho studenty navštívili lokality
pegmatitů v Manitobě – např. Tanco, Greer Lake, a Shatford Lake. Tyto
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cesty také měly svůj rituál, po cestě zpět do Winnipegu jsme se zastavili
v cukrárně poblíž města Lac du Bonnet, kde se pro změnu chutnaly různé
zmrzliny. Dalším Petrovým koníčkem byl jeho černý pes, labrador Medvěd,
s nímž denně vyrážel na pochůzku.
Spolupráce s Petrem Černým zcela změnila můj život. Během dvou let
v severní Americe jsem navštívil řadu pegmatitových oblastí, některé spolu
s Petrem, poznal velké množství lidí, navázal řadu spoluprací, z nichž
některé trvají dodnes, a hlavně našel nový přístup k vědecké práci. Za to
vše Petrovi děkuji a doufám, že i on vzpomíná v dobrém v mineralogickém
nebi, kde se potkal se svými nejbližšími přáteli a spolupracovníky Zdeňkem
Johanem a Petrem Povondrou.
♦ Ohlédnutí za Rudolfem Prokopem – *25. 7. 1934, † 2. srpna 2018
Jan Sklenář
Když jsem ve svých patnácti letech s
velkolepými nálezy z lokality Skryje-Luh
v batohu a s úzkostí v srdci poprvé zaklepal
na jedny z dveří paleontologického oddělení
Národního muzea, ozvalo se za nimi „dále“. A
bylo to zvučné a vlídné „dále“ a já byl tenkrát,
tak jako mnoho dalších zájemců o prvohorní
zkameněliny, velice vlídně přijat. Pan dr.
Prokop si totiž v podstatě vždy a na každého
našel čas, a to i přesto, že to byl muž velice
činorodý, o čemž svědčí mj. jeho bohatá
bibliografie. Tehdy jsme sotva mohli tušit, že
se jednou staneme kolegy a přáteli.
Jako paleontolog se věnoval především prvohorním ostnokožcům, zvláště
lilijicím a v tomto oboru dosáhl mezinárodního uznání. Začínal ale jako
mapér, základem jeho disertační práce byla geologická mapa území poblíž
Banské Bystrice a na dalších geologických mapách se podílel i poté, když
nastoupil do Ústředního ústavu geologického v Praze. V rámci čistek po
srpnu 1968 o místo v ÚÚG přišel a po krátkém koulení sudů v pivovaru
nastoupil ještě v roce 1969 do Národního muzea, kde pracoval dalších
čtyřicet let. Do myslí i srdcí milovníků zkamenělin, sběratelů a často i
budoucích odborných paleontologů se zapsal svou popularizační knihou
„Zkamenělý život“, vydanou roku 1989. Podílel se také, spolu s kolegy
Radvanem Horným a Vojtěchem Turkem, na knize „Ztracená moře
uprostřed Evropy“, bezesporu jedné z nejlepších knih svého druhu
vydaných u nás od začátku 90. let.
V mládí byl Rudolf Prokop aktivní sportovec, vodák. Dodnes o tom svědčí
série fotografií v knize jeho trenéra J. Řepy „S pádlem na vodu“, kde
předvádí různé vodácké techniky.
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Rudolf Prokop byl skvělý vypravěč a milý společník. Každý, kdo se s ním
blíže seznámil, si nemohl nepovšimnout jeho lásky ke zvířatům, především
psům, kterou jistě zaznamenala i mezinárodní paleontologická veřejnost
zacházející s vědeckými jmény, jež zavedl do zoologické nomenklatury.
Takové je i jméno typového rod čeledi Aishacrinidae pojmenovaný podle
jeho milované boxerky Ajši.
Rudolf Prokop byl člověk dobrosrdečný a statečný, jakých znám málo.
Obdivuji se tomu, s jakou vnitřní silou a vyrovnaností snášel svou vleklou a
těžkou nemoc žertuje o smrti, která si ho vzít nechce. Nakonec nám ho
jednoho dusného srpnového odpoledne přece vzala a mně, stejně jako
mnoha dalším, bude velice chybět.
♦ Arnošt Dudek – devadesátiny bez titulů
Ferry Fediuk
Po bývalém Rakousku-Uhersku jsme toho zdědili
hodně. Kromě jiného adoraci titulů. Nemůžeme
tvou práci náležitě zaplatit? Nezoufej, dáme ti
místo toho nějaký titul. A tak jsme tento přístup
vypracovali k dokonalosti. Kdo nemá své jméno
obaleno honosnými zkratkami, nejméně dvěma
zepředu a aspoň dvěma zezadu, jako kdyby nebyl.
Ale počkat! Je tu jedna singulární kategorie, kde
dotyčného takto vyzvedávat není třeba, kde je to
zbytečné či dokonce nežádoucí. Dokonce i u nás,
zemi titulům zaslíbené. Když budete hovořit o T. G.
Masarykovi, přilepíte k jeho jménu nějakou tu akademickou kudrlinku, na
niž by příslušnými dekrety nepochybně nárok měl? Je třeba ke jménu
nositele Nobelovy ceny Jaroslava Heyrovského přidávat zkratku hlásající,
že je to profesor, doktor a akademik? Že Joachim Barrande byl Ing? I u nás
existuje úzká skupina zvlášť vynikajících osobností, jejichž velikost žádná
titulatura akcentovat nemusí. Několik ojedinělých máme i mezi našimi
geology. A Arnošt Dudek, který 8. května 2018
oslavil své devadesátiny, je jednou z těchto
nesporných, skvělých a výjimečných celebrit.
Oslavenec se narodil v intelektuálně vytříbené
rodině vynikajících lékařů ve slovenském Martině,
tehdy ještě Turčianskom a Svätom. Když v letech
1947 až 1951 jako absolvent znojemského
gymnázia brilantně procházel studiem geologie na
Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, bylo již
jak spolužákům, tak vyučujícím jasné, že se pro
geologii rodí mimořádná osobnost, mimořádná
nejen v našem, ale jak se později ukázalo, i
v měřítku
hranice
naší
republiky
daleko
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překračujícím. Nebudeme se zde vracet k hodnocení neuvěřitelně
bohatého vkladu, jímž jubilant přispěl do pokladnice geologického poznání.
Jednak jsou všeobecně známé, jednak si je lze přečíst v oslavných
článcích
předchozích.
Zasahují
do
petrografie
vyvřelých
a
metamorfovaných hornin, do sféry horninotvorných minerálů, datování
geologických pochodů, do regionální geologie starých formací Evropy, do
koncepčního hodnocení stavu nejsvrchnějších části zemského tělesa,
odhalování tajů hluboko pod karpatským třetihorním pokryvem východního
okraje Českého masivu skrytého krystalinika. Vdechl duši světově
novátorské sborníkové edici Krystalinikum, proslul jako autor úctyhodného
počtu vědeckých statí a jako spoluautor mnoha skvělých knižních titulů i
jako editor řady oficiálních geologických map a vysvětlivek k nim,
významně se zapsal jako zpracovatel hesel o vyvřelinách ve Svobodově
Encyklopedii geologických věd. S jeho jménem jako autorem číslo jedna se
ještě dnes po mnoha letech setkává nespočet našich geologů, kteří
potřebují zhodnotit jakoukoliv horninu pomocí proslulých Petrografických
tabulek. Geologii zůstává tematicky věrný i jako mezinárodně uznávaný
filatelista. Později narozeným připomeňme, že v pohnutém roce 1968 byl
ústřední osobou, „secretary general“, pražského 23. mezinárodního
geologického kongresu, že je vysoce oceňovanou a renomé české
geologie šířící osobou v různých mezinárodních výborech a komisích, že si
vysloužil úctu jako tmelotvorný prvek Subkomise IUGS pro klasifikaci
vyvřelin. I v těchto vysokých postech dokázal vždy uplatnit nejen svou
hlubokou erudici a mimořádné jazykové nadání, ale i svůj osobitý a
nenapodobitelný dudkovský esprit. Kdokoliv s ním přišel do styku, měl
možnost jeho prostřednictvím poznat, jak lze skloubit vlídnost a ochotu
s hlubokými znalostmi. Možná, že té mladší geologické generaci snad ani
nedochází, jakou osobnost dnes v budově České geologické služby na
Klárově, pokorně skloněnou nad polarizačním mikroskopem při třídění
ústavního výbrusového archivu, mohou spatřit. Ne, Arne, člověče s velkým
Č, majiteli mnoha titulů, ty opravdu žádný z nich nepotřebuješ!
Foto: Oldřich Holásek
♦ K jubileu RNDr. Karla Pošmourného, CSc.
Mojmír Opletal a Petr Rambousek
Když přišli blahopřát k padesátce Jaroslavu Vrchlickému,
tak ho nazývali „Velebný kmete!“ Dnes díky zdravotnictví
a lepší výživě se lidé dožívají více let. Dnes se dá říci, že
oslovení „velebný kmete“ můžeme použít pro muže
staršího 80. let. Právě takového věku se dožívá náš
kolega a kamarád.
Karel se narodil 30. srpna 1938 v Praze. Již v dětských
až jinošských letech měl zájem o přírodu, včetně neživé.
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Po maturitě v roce 1957 na Vyšší průmyslové škole geologické v Praze
nastoupil do Ústředního ústavu geologického, do pracoviště v Hradební.
Jako technik začal pracovat v kolektivu dr. Tibora Budaye na dokončení
„generálek“ na východním Slovensku. Po jejich dokončení v roce 1964
přešel do odboru krystalinika. Od roku 1960 studoval při zaměstnání
Přírodovědeckou fakultu UK, obor geochemie, mineralogie a ložiskové
geologie, kterou úspěšně dokončil v roce 1966. Jeho studium bylo
podpořeno přímo výzkumnou prací na projektu dr. Josefa Chaloupského při
mapování Západních Sudet, kde se samostatně věnoval ložiskovému
výzkumu, tvorbě ložiskových a posléze metalogenetických map. Získané
poznatky moderně zhodnotil v novém metalogenetickém členění
Západních Sudet, které shrnul ve své disertační kandidátské práci, kterou
úspěšně obhájil v r. 1979. V rámci studia ložiskové problematiky Západních
Sudet dlouhodobě spolupracoval s řadou polských geologů, s nimiž
publikoval získané poznatky, především z tematiky stratiformních
metamorfovaných rudních formací. Je možno zmínit i jeho velký podíl na
výzkumu příbramského rudního a uranového ložiska v 70. letech. I přes
převažující zájem o ložiska spolupracoval při regionálně-geologických
výzkumech a surovinové problematice i v dalších částech republiky – při
výzkumu vltavínonosných štěrků na západní Moravě, výzkumu
vulkanosedimentárních formací ve východních Krkonoších, v Orlických a
Železných horách. V 80. letech zhodnotil své znalosti v řešitelských
kolektivech na řadě interních prací a publikací v rámci metalogenetických a
ložiskových studií Českého masivu při tvorbě Metalogenetické mapy ČSSR
v měřítku 1 : 500 000, při výzkumu vulkanosedimentárních formací
Českého masivu, interpretaci plumbotektonického modelu stáří rudních
mineralizací v ČM, při ložiskových interpretacích leteckého geofyzikálního
výzkumu státního území, při tvorbě ložiskových map mapové edice 1 :
50 000 a řadě dalších prací. Byl členem mezinárodního týmu, který sestavil
metalogenetickou mapu střední Evropy. Od konce 70. let se začal zabývat
i environmentální geologií, dějinami geologických věd a historickými
mapami. Později byl také redaktorem některých tematických map pro
životní prostředí. Dlouhodobě po roce 1990 spolupracoval také s kolegy
z Geologische Bundesanstalt Wien (GBA) archivním bádáním o
historickém geologickém výzkumu území Čech a Moravy za RakouskaUherska. Tuto dlouhodobou aktivitu zhodnotil s kolegy zejména při
sestavení knihy o nejstarších geologických mapách monarchie, vydanou
v nakladatelství Springer. V této oblasti se podílel na knihách a článcích o
historii těžby na Lukavici v Železných horách, o stavebních materiálech
českých hradů, historických geologických mapách Krkonoš aj. O řadě
svých objevů přednášel na montanistických sympoziích Erbe: o dědictví
geologických a montánních věd. Za tuto mezinárodní činnost získal na
GBA ve Vídni čestný titul „Korespondent Rakouské geologické služby“,
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jehož udělování má tradici již od 2. poloviny 19. století. Kromě Rakouska
měl možnost přímo spolupracovat s geologickými službami Kanady,
Finska, Polska, Německa, Rumunska a Ruska.
Ani po dočasném odchodu, v roce 1993 z České geologické služby, na
Ministerstvo životního prostředí do odboru ochrany horninového prostředí
(funkce referenta pro problematiku střetů těžby a životního prostředí),
neustal v odborné výzkumné a publikační práci. Zde se podílel na řešení
následků těžby v ČR, a to i v rámci mezinárodní spolupráce (např. World
health organisation – WHO). Dále spolupracoval na popularizaci geověd
řadou publikací, vydaných pod MŽP nebo ČGS; z této aktivity měl podíl na
edici map chráněných přírodních oblastí. V těchto aktivitách pokračoval i po
zpětném návratu do geologické služby v roce 1996, kde pracoval jako
vědecký pracovník a vedoucí projektů. Po tomto geologickém intermezzu
využilo jeho univerzálních znalostí opět MŽP, kam nastoupil v r. 2002 jako
vedoucí referent do odboru informatiky a postupně se vypracoval až do
funkce poradce ministra. Definitivně MŽP opustil v roce 2010, ale ani poté
nezahálel, začal se od té doby zabývat, pod firmami Geoterm CZ a CVEVL,
problematikou geotermální energie.
Karlova éru odborné činnosti dokumentuje více než 350 odborných
publikaceí a zpráv, stejně jako celá řada drobných sdělení populárně
vědecké povahy, publikovaných v mnoha periodikách.
Neopomenutelná je Karlova pedagogická činnost. Jako vědecký pracovník
se podílel jako školitel a konzultant na přípravě diplomantů, pozdějších
zaměstnanců ČGS a významných průzkumných a těžebních firem.
Významnou Karlovu životní kapitolou byla výuka geologie na Gymnáziu
Jana Nerudy v Praze na Malé Straně, kde působil od r. 1983 do r. 1990.
Jeho entuziasmus a široké odborné znalosti ovlivnily řadu mladých
absolventů pro výběr studia či přímo práce v geologii. Ti, co zvolili jinou
dráhu, např. humanitní či hereckou, vzpomínají na Karlem organizovaná
terénní cvičení na Rohanově na Šumavě a dodnes se tam i se svými
odbornými pedagogy včetně Karla scházejí.
Na závěr je nutno připomenou i Karlovu negeologickou sféru zájmů. Svoje
občasné zdravotní problémy a rodinné tragédie překonal Karel díky svému
specifickému inteligentnímu humoru, životnímu optimismu. Přirozený
umělecký talent kultivoval až ve zralém věku na Univerzitě třetího věku
úspěšným studiem malířství, dějin hudby, angličtiny a španělštiny. Všeho
plně využívá, jak při konverzaci se svými vzdálenými příbuznými
v Argentině, tak při filmové a grafické tvorbě pro své kamarády na
každoročních setkáních ložiskářů na šumavském Rohanově.
Milý Karle, Carlosi, či Charlie (velebný kmete)! Za Tvé kamarády a kolegy
vyslovujeme přání „Buď živ ještě mnoho let a ať jsou tvůrčí jak v geologii,
tak v jiných oborech, či koníčkách!“

22

►►► Recenze, upozornění na nové knihy
♦ Josef Klomínský – The Krkonoše-Jizera Composite Massif – Never
Ending Granite Stories
Zdeněk Táborský
V letošním roce vydalo nakladatelství České
geologické služby velmi povedenou publikaci o
krkonošsko-jizerském masivu. Hlavním autorem je
osvědčený znalec tohoto terénu, kterému přispěli a
pomáhali další význační odborníci, především F.
Fediuk, P. Schovánek a T. Jarchovský a další.
Publikace se skládá z následujících kapitol:
Introduction (including geophysical and geological
maps); Basic parameters of the Krkonoše-Jizera
Composite Massif; Architecture ot the western
segment of the Krkonoše-Jizera Composite Massif;
Tecnonic network in western segment of the Krkonoše-Jizera Composite
Massif; Water-supply tunnels in the Jizerské hory Mts.; Mineralogy and
mineralization; Urban geology of Liberec City; Conclusions. Text je doplněn
velkým množstvím obrázků, fotografií, tabulek a grafů.
Kniha má 145 stran a stojí 350 Kč (v pdf formátu 210 Kč).
♦ Václav Rybařík – Pražské sochy, pomníky a jiné kamenné památky
Barbora Dudíková Schulmannová
Ve čtvrtek 28. června 2018 se v geologickém
knihkupectví ČGS na Klárově konal křest nové
knihy Václava Rybaříka „Pražské sochy, pomníky a
jiné kamenné památky“. Podtitul v pořadí již třetí
souborné Rybaříkovy publikace o pražských
kamenných památkách zní „Minulost a současnost
pražských kamenných soch, pomníků, sloupů,
božích muk, obelisků, kandelábrů, kašen a fontán“.
Autor se v knize, jak už podtitul napovídá, věnoval
tentokrát tzv. drobným památkám, ačkoli jejich
rozměry často tomuto označení neodpovídají.
Setkáváme se s nimi na mnoha místech
historického centra Prahy, kde jsou ozdobou
městského exteriéru. Jsou zhotoveny převážně
z kamene, ačkoliv některé jejich části byly odlity
z bronzu.
Kniha je částečně sestavena z autorových článků
publikovaných již v kamenických a památkových
časopisech, které byly významně upraveny a
doplněny. Všechny objekty Václav Rybařík znovu
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navštívil, prostudoval a zdokumentoval. Zcela nová je pak rozsáhlá kapitola
o pražských pomnících a sochách.
Úvodního slova se při křtu opět ujal doc. Zdeněk Kukal, následoval projev
samotného autora a slavnostní akt byl dokonán symbolickým pokropením
knihy bílým vínem za přítomnosti recenzentů Z. Kukala a B. Dudíkové.
Sešla se řada hostů nejen z ČGS, ale i z dalších institucí. Křest byl
ukončen autogramiádou.
♦ Pavlína Táborská a Zdeněk Táborský: Měli mravenci žihadla?
Ferry Fediuk
Na tuhle záludnou otázku, která je názvem nové
knižní publikace nakladatelství Albatros Media –
Edika, se zvídavým dítkám dostane kvalifikované
odpovědi od autorské dvojice PT + ZT. Jde o
volné pokračování předchozí úspěšné knížky,
které titíž autoři dali provokativní název „Měli
dinosauři blechy?“ Malí čtenáři tu opět potkají
své vrstevníky Vildu a Fínu, kteří si nedají a
nedají pokoj a ze svého dědy, postavy, která ve
své literární verzi nápadně připomíná reálnou
osobnost, naší geologické veřejnosti dobře známou, ždímají jeho široké i
hluboké znalosti přírody živé i neživé. Buďtež vzdány vřelé díky
nakladatelství, že objevilo autory, kteří dokážou dítka základní školou
povinná oslovit jejich formou a jazykem, pobavit a nabudit je a tak nějak
nenápadně jim vštípit, že to, co nás pod názvem příroda obklopuje,
skutečně stojí za to, abychom se o tom něco nového a pozoruhodného
dozvěděli. Navíc za doprovodu přitažlivých a půvabných ilustrací. Máte-li
ve svém okruhu ratolest ve věku mezi šesti až dvanácti roky, zajděte do
knihkupectví a o skvělý dárek pod vánoční stromeček je postaráno.
♦ Vyšel nový Bulletin Mineralogie Petrologie, vol. 25/2017, č. 2
Petr Pauliš
V květnu 2018 vyšlo další číslo „Bulletinu", ve kterém
je na 216 stranách publikováno 18 příspěvků od 42
autorů (z toho 12 z nich je ze Slovenska). Téměř
všechny články jsou věnovány mineralogii, pouze
jeden je čistě petrologického zaměření (tonstein
karvinského souvrství). Geograficky 10 z nich je z
území České republiky (z toho 8 je z Čech, 1
z Moravy a 1 ze Slezska), 5 je ze Slovenska a po
jednom z Norska a Portugalska.
Náplň tohoto rozsáhlého čísla je opět pestrá. K
nejrozsáhlejším článkům patří přehled minerálních
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asociací mramorů české části moldanubika, revize a nové nálezy fosfátů
z Černovic (fluorwavellit, variscit, kidwellit, natrodufrénit, strengit, kakoxen a
další) a popis supergenní mineralizace z rudního revíru Michalovy Hory
(wroewolfeit, schultenit, hörnesit, devillin, köttigit a další). Několik článků se
věnuje novým nálezům selenidů (Velká u Milevska, Strhaře u Tišnova a
Potůčky v Krušných horách). Nechybí tu příspěvky věnované zeolitové
mineralizaci (Lískový vršek u Okřešic a výskyty v alkalických pegmatitech
Tvedalen v Norsku a Lugar da Nave v Portugalsku). Další články se věnují
výzkumu strusek a geologických vzorků z Kostelních Střimelic, fülöppitu a
plagionitu z Boněnova u Chodové Plané, argentopyritu z Bohutína u
Příbrami a sulfidické mineralizaci s boulangeritem z Prachovic u Přelouče.
Ze slovenských luhů a hájů se mohou čtenáři poinformovat o uranylových
minerálech ze Selců u Banské Bystrice, mineralogii mramorů z Nižného
Klátova, sekundární mineralizaci karbonátů vápníku (monohydrokalcit) ze
Španie Doliny, boulangeritu a robinsonitu z Ochtiné a o chemickém složení
libethenitu z Lubietové.
„Bulletin" lze získat za 250 Kč přímo na pracovišti mineralogickopetrologického 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/.
Obr. na obálce: radiálně paprsčité agregáty tmavozeleného natrodufrénitu
s koncentrickými agregáty strengitu z historických nálezů z Černovic u
Tábora.

►►► Zajímavosti
♦ První třítýdenní kurz geologického mapování se uskutečnil v roce
1949 v Sedlici u Blatné
Miroslav Malkovský
V době první republiky zájem o studium výhradně geologie projevil
v jednotlivých ročnících poměrně nepatrný počet studentů. Většinou
uposlechli radu profesora R. Kettnera a studovali dva předměty, aby mohli
po složení státních zkoušek vyučovat jako středoškolští profesoři. Nebyl
proto problém, aby vážní zájemci o geologii byly v terénu s profesorem při
geologickém mapování Prahy, mapování jednotlivých geologických map
Státního geologického ústavu Československé republiky 1 : 75 000 nebo
zajímavých území např. středočeských metamorfovaných ostrovů.
Po roce 1945 se však poměry značně změnily. Objevil se na fakultě velký
počet posluchačů, kteří se chtěli specializovat na geologické vědy. Byli to
jednak posluchači, kteří nemohli pokračovat a dokončit studium v důsledku
uzavření českých vysokých škol po 17. listopadu 1939, jednak
středoškoláci z válečných ročníků 1939–1945. Středoškolští profesoři nás
upozorňovali, že tato přerušená kontinuita sedmi let bude potřebovat
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zhruba deset let, než se vše vrátí k normálu, a že je třeba bránit všechny
zkušené středoškolské a vysokoškolské pedagogy z doby nesvobody a
využít je pro výchovu mladé generace.
Na Geologicko-paleontologickém ústavu Přírodovědecké fakulty Univerzity
Karlovy zavedl profesor R. Kettner pro výše uvedené studenty přednášky a
praktika o geologickém mapování a profilování, které organizoval profesor
O. Kodym. Od školního roku 1948–1949 jsem byl přijat jako demonstrátor
ústavu a profesor R. Kettner mne přidělil profesorovi O. Kodymovi.
Bezprostředně nadřízeným mně byl odborný asistent Vladimír Homola,
který vedl praktikum geologického mapování a profilování. Musel jsem pro
posluchače tohoto praktika pro každou dvouhodinu týdně připravit
rozmnožené listy formátu A4, kde nahoře byla nevybarvená geologická
mapa se všemi potřebnými údaji (vrstevnice, tektonika, sklony vrstev) a
dole profil (jen povrchová čára podle vrstevnic), nebo naopak. Úkolem
posluchače bylo nakreslit buď mapu, nebo profil a vybarvit útvary podle
pokynů přednášejícího.
Po skončení praktika i mně profesor O. Kodym přidělil dva „pepíky“, mapy
1 : 25 000 mezi Dobřichovicemi, Karlíkem, Roblínem a Černošicemi
k mapování. Musel jsem prostudovat dosavadní literaturu a mapy a
v terénu provést revizi. Výsledkem bylo zjištění zlomu mezi Karlíkem a
Vonoklasy. Zde u Vonoklas budovala Dukla Praha fotbalové hřiště pro svoji
tréninkovou základnu u Vonoklas. Zarovnávání terénu pro hřiště odkrylo
zlom, vedoucí údolím od Karlíka po Vonoklasy. Dále nález graptolitových
břidlic při výkopu pro stožár vysokého napětí na hraně staršího paleozoika
a údolí Berounky. Provedeny byly také drobné korekce hranic různých
geologických jednotek podle obnažených profilů při úpravách silnic a
podobně. Profesor O. Kodym byl s výsledky mé práce spokojen.
Geologická mapa okolí Prahy 1 : 25 000 byla vytištěna, bohužel pro utajení
topografického podkladu nemohla být prodávána.
Na přání Státního geologického ústavu Československé republiky se první
třítýdenní kurz geologického mapování uskutečnil na konci letního
semestru v roce 1949 v Sedlci u Blatné v území středočeského plutonu (ne
ve školním roce 1938–1939, jak nesmyslně uvádí J. Haubelt 1991 na
straně 83, druhá řádka zdola). Podle vedoucího prof. R. Kettnera (1959)
v kurzu bylo asi 20 studentů. Byli ubytováni ve větší lovecké chatě u lesa.
Tento první kurz měl velmi dobrý výsledek, ale po metodické stránce měl
jednu závadu, protože mapovaný terén byl tvořen výhradně eruptivními
horninami a účastníci kurzu tak neměli příležitost seznámit se s prací i
v sedimentárních formacích obsahujících i fosilie. Také terén poskytoval
málo příkladů tektonických jevů.
Účastnil jsem se tohoto prvního třítýdenního kurzu geologického mapování.
Naším zázemím byla obora, kde jedinou zděnou stavbou byla budova
bývalého správce obory. V ní byl ubytován pan profesor Kettner a Eva
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Hanzlíková. Tam byla jedině možnost vařit a jediný zdroj pitné vody.
Instruktory byly asistenti Geologicko-paleontologického ústavu Zdeněk
Pouba a Zdeněk Špinar. Bydleli jako příslušníci Lesní moudrosti a spali
v indiánském stanu na kraji lesa za loveckou chatou, ve které byli
ubytováni ostatní účastníci kurzu a dr. Odolen Kodym, jun., který byl třetím
instruktorem. Chata měla několik místností. Z ostatních účastníků kurzu si
pamatuji Arnošta Dudka, Václava Havlenu, Petra Květoně a Jana
Rosenmana. Mapování bylo celkem snadné, neboť se do mapy
zakreslovaly skalní výchozy žuly, zvětraliny žuly a aluvia potoků. Voda
v chatě nebyla a tak o hygieně nelze mluvit, což potvrzuje skutečnost, že
Dudek onemocněl a opustil předčasně mapovací tábor. Měl krásný spací
pytel z velbloudí srsti, který zde zanechal. Měl jsem jen slabou válečnou
deku a tak jsem ho používal. Arnošt mně do tábora napsal, že má infekční
žloutenku, už se nevrátí a abych mu pytel dovezl do Prahy. Přání jsem
vyhověl, žloutenku jsem nedostal.
V průběhu kurzu jsem byl naléhavě telegramem povolán zdravotním
referentem Svazu vysokoškolských studentů Ivanem Horvayem do Prahy
k vyřízení úředních záležitostí ozdravného pobytu. Vážil jsem jen 52 kg a
on měl strach, aby u mne nepropukla tuberkulóza. Ze Sedlice jsem jel
osobním vlakem do Prahy. Byly to staré vagony, které byly uprostřed
rozděleny přepážkou. Sedím v jedné polovině až do Příbrami sám. Tam
byla zbylá polovina obsazena příslušníky rodu Lobkowicz, kteří se vraceli
z pouti na Svatém kopečku. Mezi nimi byla i Josefína, majitelka obory
v Sedlici. Byla za svobodna Thun-Hohensteinová a provdala se za
Bedřicha Lobkowicze. Za války museli vyklidit Mělník pro Němce a bydleli
v Lobkovici na zámečku. Po válce se vrátili na Mělník. Na zámku zřídila
tenisové kurty a na Labi pod zámkem přístaviště pro vodní sporty. Měli
syna a dceru. Syn se zabil při automobilových závodech a dcera se
provdala do Rakouska. Když Josefína ovdověla, odstěhovala se za dcerou.
Podotýkám, že Lobkowiczové byli donátory kostela v Sedlici a měli erb na
oltářním podstavci.
A ještě jednou Josefína. Když jednou botanizoval profesor Josef Dostál
z Botanického ústavu Přírodovědecké fakulty se studenty v Rakouských
Alpách, sledovala jeho výklady nějaká žena, která se k nim přidružila. Na
handrkování účastníků, kdo to je a proč jde s nimi, odpověděla k úžasu
všech česky: Nebojte se, já jsem Lobkowiczová z Malé Strany a ráda se
poučím, co zde roste.
Po návratu do Sedlice jsem pokračoval v mapování až do posledního dne.
Poslední den jsem měl službu v kuchyni. Zde jsem ocenil péči hlavních
instruktorů o stravování a vaření a zvláště pak Z. Špinara o obstarávání
surovin. Večerní zábava na rozloučenou byla výborná. Druhý den jsme se
vraceli všichni do Prahy. Tehdy jsem poprvé viděl, že Václav Havlena má
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typicky vojenský dřevěný kufřík. Nechápal jsem, kde k němu přišel a co
v něm má. Přijeli jsme na Hlavní nádraží a rozešli jsme se.
Avšak na nádraží jsme zůstali tři – Havlena, Květoň a já. Po skončení
kurzu jsme měli pokračovat do Krkonoš na mapování části složitého
vrásněného pohoří. Nastoupili jsme do rychlíku směr Špindlerův Mlýn –
Jánské Lázně. Do stejného vagonu nastoupily také pracovnice z mlékárny
České Budějovice. Sotva jsme vyjeli z Prahy, Václav s nimi navázal
rozhovor. Bylo po poledni a dívky se začaly živit. Většinou měly řízky
s chlebem. Václav jim začal sugestivně vykládat, zda vědí, že hladový
člověk napadá z hladu toho, kdo jí. Dívky se mu chechtaly, ale po chvíli
nám začaly nosit řízky s chlebem, takže na konečnou jsme i my dojeli
najedeni.
Autobus, který nás měl dovézt blíže k našemu ubytování do penzionu
„Moravanka“, byl přeplněn a čekalo zde mnoho dalších zájemců. A tak
rozhodl Petr. Vytrhl Václavovi vojenský kufřík, nastoupil do autobusu za
řidiče, prohlásil, že musíme jet také, že v kufříku jsou jemné měřicí
přístroje, které potřebujeme ke své práci – geologickému mapování. Sice
jsme stáli, ale autobus se rozjel, nějak jsme se drželi. Z místa ubytování
jsme chodili za profesorem O. Kodymem do Modrého dolu, kde sídlil
v chaloupce, kterou sám opravil. Podle tehdejšího zvyku byl pro Krkonoše
úředně jmenován jako geolog-konzervátor přírody a krajiny. Pod jeho
vedením jsme pomáhali při geologickém mapování krkonošského
krystalinika, zvláště pak pláště krkonošského žulového masivu. Často nás
doprovázeli další konzervátoři, a to dr. Šourek pro botaniku – díky jemu
jsem mimo jiné poprvé uviděl na Labské louce ostružiník morušku,
severský relikt po zalednění Krkonoš – a dr. Tykač pro zoologii. Profesor
Kodym se věnoval hlavně řešení otázky přítomnosti kaledonského vrásnění
v Krkonoších, za což byl jmenován rytířem z Kaledonu.
Bezprostřední styk s mapujícím profesorem byl pro mne nemírně
významný. Kodym během výzkumů předkládal sám sobě a tím i nám
nedořešené otázky a ptal se, jaké máme pro jejich řešení již doklady.
V podstatě to bylo upozornění, že naše poznání není nikdy konečné, že pro
další generace bude nutné naše poznatky doplnit na nové úrovni poznání.
Literatura:
Haubelt, J. (1991): Geolog Radim Kettner – Vydavatelství Českého
geologického ústavu. Praha.
Kettner, R. (1959): Deset let kurzů geologického mapování na Karlově
universitě. – Čas. Mineral. Geol., 4, 1959, 235–238. Praha.
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♦ Můj dočasný domov v Marockém království – druhá část
Joel Pokorný
Ale věnujme se především trochu geologii, snad to čtenáře neodradí. Já
jsem zde měl za úkol regionální geochemický
výzkum jako jednu etapu prospekce rud.
Orientačně takové práce zde byly již provedeny
dříve a posloužily k výběru prospekce dalšího
stupně. V detailech jsem trochu upravoval
používanou metodiku geochemického sledování
obsahu kovů v sedimentech vodních toků.
Chemicky analyzován nebyl celý sediment, ale
jeho koncentráty těžkých minerálů získané na
rýžovacích
pánvích.
Pozorně
bylo
mezi
analyzovanými kovy sledováno i zlato. Rozsáhlé
perspektivní prostory byly takto podstatně
zmenšeny pro další detailnější geologické práce.
Maroko leží při severní hranici africké a eurasijské litosférické desky, jejíž
hranice probíhá východozápadním směrem zhruba přes Gibraltarský průliv.
Aktivita kolem této hranice přispěla svým geodynamickým podílem a
rozsahem podstatně k vytvoření hlavních strukturních jednotek Maroka.
Rozlišujeme zde od jihu k severu tři regionálně geologické zóny:
a) Zóna antiatlaská a saharská
Je zasažená orogenezí prekambrickou i
variskou. Na jihu ji omezuje západoafrický
štít, na severu jihoatlaský zlom. Je to
proterozoický komplex, ve kterém je
možno rozlišit tyto jednotky:
●
Severní
část
archaického
Reguibatského hřbetu (Záp. Sahara), stará
2800 mil. let, nejstarší jednotka Maroka,
propracovaná eburnskou orogenezí před
2200 mil. let.
● Na sever tohoto eburnského štítu se
nachází mobilní část panafrického hřbetu
stáří svrchně proterozoického. Na jihu má
platformní povahu, k severu zahrnuje
oceánickou pánev vyznačenou ofiolitovou
paleosuturou Bou Azzer. Na SV od tohoto
švu a v souvislosti s panafrickou subdukcí
se zde vyvinul starý vulkanický oblouk
včetně plutonických intruzí vápenatoalkalického charakteru. Tato jednotka byla
Vrchol Jebel Sirwa v oblasti
strukturována panafrickou orogenezí.
neovulkanitů.
Autor článku při
sestavování
geochemické mapy.
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Panafrický termotektonický akt se odbýval před 700–600 mil. let.
Tyto proterozoické formace jsou diskordantně transgredovány sériemi ve
stáří od infrakambria do karbonu, zvrásněnými i s podložím hercynskou
orogenezí. Ta je nejlépe vyvinuta a tedy dobře patrná v západní části
Antiatlasu.
b) Oblast Atlasu a marocké mesety (Předsaharské atlasidy)
Tato oblast je nehomogenní intrakontinentální zvrásněné a přesmykové
pásmo, ve kterém se spojilo několik hloubkových pater.
● Paleozoické podloží mesety stáří od kambria do karbonu je tvořeno
převážně
sedimentárními
sériemi s intenzívní bimodální
vulkanickou aktivitou stáří visé.
Tento sokl je strukturován
hercynskou orogenezí, při které
došlo k intruzím granitoidů.
●
Pokryv
tvoří
převážně
karbonátové komplexy stáří
mezozoického až kenozoického
ve dvou strukturních jednotkách:
● Zvrásněná zóna Vysokého a
Pod vrcholem nejvyšší hory Maroka uprostřed
Středního Atlasu zasažená
léta v měsíci srpnu (Jebel Toubkal, 4 165 m).
raně alpínskou tektonikou,
charakteristická
především
zvrásněním
spodně
mezozoických
karbonátových komplexů, které vyplňovaly riftové pásmo. V Maroku
dosahuje největších výšek kolem 4000 m a směrem k sv. do Tuniska se
postupně snižuje.
● Platformní pokryv středoatlaský, zkrasovělý na tabulích a ve hrásťovém
území východního Maroka.
Zajímavý je uvnitř regionu trachytiticko-fonolitický neovulkanismus v oblasti
Sirwa, stáří miocenního až pliocenního.
Hlavní ráz vývoje je charakterizován rozpadem superkontinentu Pangea a
rozevíráním vzniklých riftů do Atlantského oceánu. Riftové stadium počalo
ve středním a mladším triasu a projevilo se pronikáním mořské vody
oceánu Tethys do riftu a následným vznikem rozsáhlých evaporitových
pánví. Vyvrcholením pak byl krátkodobý, ale masivní bazaltický
vulkanismus (asi 200 Ma).
Riftový vývoj byl asymetrický: západní kra upadala směrem k oblasti Nova
Scotia (spodní deska) a naopak marocké rameno bylo vyzdviženo (svrchní
deska). To vedlo k redukci mezozoika v západním Maroku a dále
k hlubšímu odkrytí paleozoických a prekambrických komplexů.
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c) Oblast rifská
Tvořená jádrem paleozoického
krystalinika, kolem kterého jsou
koncentricky
rozloženy
karbonátové
a
břidličnatopískovcové formace mezozoika
a terciéru. Oblast je formována
hlavním alpínským vrásněním s
příkrovy a šariáží.
● Geologický vývoj Maroka byl
doprovázen vznikem ložisek
nerostných surovin. Z těch se
dnes těží černé uhlí, železná ruda,
Naše práce: rýžování těžkých minerálů.
mangan, antimon, kobalt, ale
hlavně fosfáty. Fosfáty tvoří podstatnou součást vývozu, ať již v podobě
suroviny nebo jako zpracovaná umělá hnojiva. Zásoby suroviny jsou asi
největší na světě. Nacházejí se v mořských sedimentech svrchní křídy až
počátku terciéru (60–45 mil. let) jako akumulace kosterních pozůstatků
mořských živočichů v prostředí mělkého šelfového moře. V době mého
působení v Maroku byly ještě v provozu doly na stříbro, zejména Imiter a
Zgounder, dnes patrně již opuštěné pro nedostatek ekonomických zásob
rudniny. Ložisko Imiter
zanechalo trvalou památku v systematické
mineralogii objevem dosud neznámého minerálu o chemickém složení
Ag₂HgS₂ nazvaného podle ložiska imiterit.
pokračování
♦ Jeskyně pod hladinou Želivky
Ivan Turnovec
Vodní nádrží Švihov na řece Želivce bylo po jejím naplnění zatopeno
několik drobných jeskyní. Území je tvořeno horninami posázavského
krystalinika. Jde o biotitické a biotiticko-sillimanitické pararuly s výraznou
břidličnatostí. V rulách jsou čočkovitá tělesa zkrasovělých krystalických
vápenců směru SSV-JJZ s úklonem cca 30–50° k ZSZ. Obsahují
proměnlivý podíl silikátové složky a přecházejí tak až do erlanů. Partie
jemnozrnných vápenců vytvářejí drobné čočky v širším okolí Ledče n. Sáz.
Poslední speleologický průzkum oblasti, spojený s mapováním jeskyní v
širší oblasti, jsme jako členové Krasové sekce Společnosti Národního
muzea realizovali v roce 1965. Úkolem bylo v rámci posouzení vhodnosti
zátopného území přehrady Švihov zjistit, zda nehrozí nebezpečí, že by po
naplnění přehrady odváděly jeskyně vodu ze Želivky do Sázavy, přes
Ledeč n. Sázavou. Průzkumné práce prokázaly, že žádné nebezpečí
nehrozí. V širším okolí jsou sice v izolovaných vápencových ostrovech
krasové jevy, ty jsou ale odděleny nepropustnými horninami krystalinika
(Králík F., Skřivánek F., Turnovec I. 1966). Zajímavým zjištěním je, že

31

krasovění probíhá výrazněji v krystalických vápencích s vyšším obsahem
silikátových složek než ve vápencích relativně čistých.
V drobných tělesech prokřemenělých vápenců „Doupných skal“ jsou časté
puklinové jeskyně. V centrální vápencové čočce je vytvořena zdejší
největší jeskyně. Označována je jako Čertovy díry. Je tvořena řadou
chodeb o celkové délce 120 m (evidovány v katalogu českých jeskyní jsou
pod číslem 5504). Otevřena je celkem sedmi vchody. Její osou je členitá
puklinová chodba vz. směru, svažující se k západu. Ve střední části je
chodba prolomena na povrch 5 m hlubokou propastí. Na západě je hlavní
chodba ukončena křížícími se puklinovými chodbami. Tyto křížící se
systémy sledují břidličnatost vápence a směrnou a příčnou tektoniku.
Poněkud odlišný charakter má část jeskyně zvaná Čertův stůl. Na povrchu
je vytvořen převis, ze kterého se táhnou tři vějířovitě se rozbíhající chodby
k severu a severovýchodu. Dvě z nich jsou napojeny na východní ukončení
hlavní chodby, třetí má odbočku spojenou s povrchem a je slepá. Výplň je
tvořena ostrohrannými štěrky (vápenec, erlan, křemen) s písčitou hlínou.
V místech, kde docházelo k řícení stěn (dno propasti), se nalézají i větší
bloky a balvany. Soustava chodeb Čertových děr představuje svahovou
jeskyni. Její vznik byl vázán na vývoj středních teras Želivky (15–20 m nad
původní hladinou řeky). Krasové dutiny vznikaly korozí po puklinách
zvětráváním.
Nadmořská výška jeskyně se pohybuje v mezích 360–365 m. Po naplnění
přehradního jezera přehrady Švihov stoupla hladina Želivky z původních
352 m n. m. na současných 380 m n. m. Jeskyně Čertovy díry jsou
společně s dalšími drobnými puklinovými jeskyněmi v současnosti zhruba
10 m pod vodní hladinou.
Literatura:
Králík F., Skřivánek F., Turnovec I. (1966): Výzkum krasových jevů mezi
Ledčí nad Sázavou a Kožlím v Českomoravské vrchovině; Čs. Kras 18,
str. 49–62, Praha.
♦ Turnovská kompozice
Ivan Turnovec
Od objevu výroby skla byl tento materiál vysoce ceněn ve starověku i
středověku. Patrně nejstarším umělým „drahokamem" byl ve starém
Egyptě vyráběný aventurin. Jednalo se o sklo, ve kterém byly rozptýleny
měděné piliny (ve špercích je tento materiál oblíbený dosud). Snaha
využívat sklo v nejrůznějších podobách vedla tehdy i k výrobě ozdobných
materiálů a mezi nimi také k imitacím šperkových kamenů. Sklářská
technologie výroby prodělala rozkvět v 16. století. V tomto čase již byla k
dispozici různobarevná skla, která nahrazování přírodních kamenů
umožnila téměř v celé škále.
V začínajícím období baroka na konci 17. a počátku 18. století byl zájem o
šperky i další ozdobné předměty s drahými kameny tak veliký, že jej nebylo
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možno pokrýt přírodními materiály. Přistoupilo se proto k výrobě
skleněných imitací diamantů, perel, ale i dalších barevných kamenů.
Sklářskou velmocí byly Benátky. Tam se připravovala barevná sklovina
(kompozice), ze které se zhotovovaly napodobeniny přírodních drahokamů.
Rostoucí zájem o skelné kompoziční kameny si uvědomovali v 18. století i
zruční štainšnaidři (brusiči drahokamů a šperkových kamenů) na
Turnovsku. Snaha dosáhnout stejných výsledků jako Benátčané je vedla k
průmyslové špionáži. Bratři Fišerové proto strávili od r. 1705 v Benátkách
celých pět let jako sklářští pomocníci. Po návratu domů v roce 1711, po
provedených četných pokusech, s úspěchem utavili první čirou (diamant
imitující) olovnatou kompozici. Běžné české sklo v té době bylo draselné.
Podle popisu J. L. Wandra byly surovinami pro výrobu kompozice
křemenný písek, sanytr a minium. Pro kompozice barevné používali jako
barvicích složek různé kovy (Cu, Fe, Au), nebo později i jejich kysličníky. V
roce 1927 byly v Jičínské ulici vykopány hliněné formičky pro vymačkávání
výbrusů i s několika výmačky a špalíčky kompoziční skloviny safírové,
rubínové, opálové, smaragdové i bezbarvé (diamantové), které se brousily
a leštily jako pravé kameny. Na Turnovsku se při výrobě barevných
kompozic dosahovalo velmi dobrých výsledků. Barvené sklovině se začalo
říkat Turnovská kompozice. Tato kompozice byla po padesát let tvrdým
konkurentem kompozic benátských.
Pro brusiče vznikla kromě „tvrdé" živnosti tj. broušení tvrdých přírodních
kamenů i živnost „měkká", která dokonce po dlouhou dobu znamenala
několikanásobně větší objem práce. Zvláště na počátku se totiž mezi
přírodními materiály a kompozicí moc rozdílů nedělalo. Teprve během let s
rozvojem výroby skla docházelo k výraznému zlevňování imitací. Pražský
obchodník Modestin uvádí v roce 1758, že kamenářství dávalo obživu
šestnácti stům osob a turnovští mistři zpracovávali „dobré a tvrdé orientální
i domácí kameny, jakož i všelikou, nejkrásnějších barev tuzemskou a
benátskou kompoziční masu.“
Výrobní postup opracování kompozice se postupně vyvíjel. Zpočátku se
přímo brousily kousky kompozice podobně, jako se to dělalo s přírodními
kameny. Později se přistoupilo k výrobě špalíčků, ty se získávaly
odléváním skloviny do hliněných formiček. Ještě dlouho trvalo, než došlo
k dalšímu vylepšení a současně zjednodušení práce. Sklovina se začala
vytahovat do tyčí. Ty sloužily jako surovina pro výrobu kompozičních
kamenů. Mačkacími kleštěmi se dělily na jednotlivé kousky a současně se
při tom mačkáním dodával hrubý tvar polotovarům, které se jen
dobrušovaly. Došlo ke specializaci. Pracující na tzv. měkkém díle se dělili
na ty, kteří kompozici pálili a později táhli do tyčí, dále pak na mačkáře
výbrusů a konečně na vlastní brusiče.
V roce 1784 byla vyrobena první červená „granátová“ skleněná kompozice.
Došlo k tomu náhodou, když do žhavé skloviny zapadl kousek oceli, jak
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uvádí J. L. Wandr (1786) ve Fyzikálním popisu Boleslavského kraje. Cena
kompozičních kamenů díky zvyšující se produktivitě jejich výroby postupně
klesala. Od J. Schreyera (1790, Waarenkabinett, Praha) se dovídáme, že:
„Za 40 let klesly ceny o 400 %, takže nyní stojí:
velké komp. kameny
100 tuctů
7 zl. 30 kr
střední dtto
100 tuctů
3 zl. 45 kr
menší dtto
100 tuctů
4 zl. 30 kr.
Rubínové kameny jsou o 1/3 dražší, poněvadž k této barvě nutno míti zlato
rozpuštěné v aquaregis, … Vývoz je do Norimberka, Turecka a do Paříže.
… Kompozice jsou z prášku rozbitého křemene, minia a ledku. Aby se dala
sklovině větší tvrdost, béře se místo ledku borax, kameny mají lepší oheň,
ale kompozice stojí více, neboť libra boraxu stojí 3 zl. 30 kr., libra ledku jen
16 kr.".
V roce 1803 jsou v Turnově již dvě pece na pálení kompozice. Provozují je
J. Vorel a F. Čebiš, v Doubravici pak má jednu pec vdova Svobodová.
Schéma sklářské pece je na obr. 1. Začátkem 19. století se výroba
skleněných kompozic v Turnově a okolí stabilizuje. Zvyšuje se současně i
výroba z přírodních kamenů. Současně dochází ale i k vytvoření dravé
konkurence v rozvoji bižuterní výroby ze skla v Jablonci nad Nisou,
povýšeném v roce 1805 na městys.

Kolem roku 1833 vznikl také specializovaný obchod broušenými imitacemi
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Josefa Paclta. Na obr. 2 je rozeta s turnovskou granátovou kompozicí z
přelomu 18. a 19. století, nalezená při záchranném archeologickém
výzkumu u kostela sv. Jakuba v Levoči. Výrobou kompozice se tehdy
zabýval Antonín Paclt. Jeho kompoziční kameny obdržely čestné medaile
na výstavách r. 1845 ve Vídni, 1854 v Mnichově, 1851 v Londýně, 1854 v
New Yorku, 1854 opět v Mnichově a 1855 v Paříži. Skleněné kameny na
Turnovsku i přesto pomalu končí. V roce 1864 pálí se poslední kompozice
v tzv. Pacltově huti, malé baštovité stavbě čp. 441, ve které si dnes můžete
koupit moravská sudová vína.
K úplnému oddělení „měkkých" živností od broušení drahých kamenů i
výroby šperků došlo na počátku 20. století. Nastaly kvalitativní změny ve
výrobě drahokamových imitací. V roce 1900 vystavoval Paquier v Paříži
první umělé rubíny získané metodou běžně používanou dosud. Tvůrcem
této metody byl profesor Conservatoire des Arts et Métiers v Paříži A.
Verneuil, který ji v roce 1902 popsal a po kterém také dostala své jméno.
Výrobní pece jsou v podstatě velké kyslíko-vodíkové dmuchavky se žárem
kolem 1 800 °C. Do plamene se sype jemně rozemletý oxid hlinitý, který se
taví na malé kapičky usazující se na podložce v podobě hruštičky. Utuhlý
materiál pak představuje jeden krystal korundu. Pokud je bezbarvý, jde o
leukosafír. Přidá-li se při tavení k prášku oxidu hlinitého 8 % oxidu
chromitého, výsledným krystalem bude krvavě zbarvený rubín. Různé
příměsi kovových oxidů, podobně jako tomu bylo u kompozic, dají
korundovým krystalům různou barvu a podle obsahu i odstín. Imitován byl i
granát, krvavě sytě rudé korundy jsou označovány rubín-granát. Vývoj
probíhal souběžně s průmyslovým využíváním. V roce 1910 bylo již
dosaženo prakticky všech barevných odstínů včetně modré barvy safírové.
Kromě korundů se ve stejných pecích vyrábějí i barevné spinely. Ve
špercích se umělé korundy a spinely uplatňovaly lépe než poměrně měkká
skleněná kompozice. Svou roli hrál i rozdíl v ceně „měkkého“ a „tvrdého“
broušení. Turnovští brusiči a šperkaři vsadili na „tvrdé“ kameny a zlatnickou
výrobu. Bižuterní a šperková výroba, které se až do této doby více či méně
prolínaly, se definitivně rozdělily. Centrem bižuterní výroby se stal Jablonec
nad Nisou. Výroba skleněných kompozic se stala základem zdejší bižuterní
výroby. To je ale již jiná historie.
Obr. 1 – Schéma sklářské pece na výrobu turnovské kompozice.
Obr. 2 – Rozeta z konce 18. století, zdobená turnovskou granátovou
kompozicí, obrázek na první straně obálky.
♦ O komárech a jiné havěti
Mojmír Opletal
Dnes jezdí mnoho lidí na dovolené, nejen do „civilizovaných“ destinací, ale
i do tropických krajin. Ale turisté bydlí obvykle v hotelích a pohybují se
v místech, kde nehrozí nějaká nebezpečí. Geolog v cizině pracuje v terénu
a dostává se do míst, kam řadový turista „nezabloudí“. Jsou to pouště,
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vysoké hory i džungle. Přitom se dostává do nekultivovaných území, i bez
cest, které mají charakter divoké přírody.
Geolog vidí zajímavé terény, a to z hlediska zeměpisného (horopisného, či
morfologického), tak rostlinného a živočišného. Vidí mnoho zajímavých
rostlin i živočichů. Zde se zmíním jen o těch, kteří dělají geologům
„neplechy“. K nim patří především hmyz, často „kousavý“. Převládají různé
druhy komárů, kteří mohou člověka nakazit malárií, horečkou Dengue,
nilskou horečkou a dalšími chorobami. Jako člověk, který má „sladkou
krev“, jsem často „trpěl útoky krvelačných potvor“. Snažil jsem se tomu
bránit mazáními a spreji, ale moc to nepomáhalo, protože po zpocení se
odpuzující charakter sníží. Také „elektronické odpuzovače“ (s
ultrazvukovým pípáním) nepomáhaly.
Nejvíce komárů se vyskytuje v místech, kde je hodně vody; především v
tropických krajinách, hlavně v džungli. Zažili jsme to při geologické expedici
do Vietnamu. Město Nha Trang, cca 300 km ssv. od Saigonu, má
průměrnou roční teplotu 28 °C a humiditu 85 %. To jsou vhodné podmínky
pro rozmnožování komárů; stačí jim k vylíhnutí i plechovka od konzervy s
vodou. Takže tam šlo spát jen v postelích s moskytiérou. Ale musel jsem
být opatrný, abych se nepřimáčkl k moskytiéře; hned se našla potvora,
která toho využila. A pak jsem ráno našel červené skvrny či pupence od
kousanců. A v džungli, kam jsme chodili, bylo komárů či moskytů hodně.
Jedinou „obranou“ byl rychlý pohyb, ale člověk musel občas zastavit, a
hned přiletěla nějaká potvora. Původcem některých horeček, které jsme
dostali, mohla být i virová nákaza od komárů. Hrozila tam i japonská
encefalitida či leishmanióza s následnými červíky v těle.
Dalším nepříjemným hmyzem jsou klíšťata, která v různých stadiích vývoje
zalezou pod prádlo. Nejvíc klíšťat je v bambusech; jednou jsme s Pepou
prošli tak 50 m bambusovým houštím a on, který šel první, měl 143 klíšťat
a já „jen“ 48. Navíc ty potvory dělaly jakoby „cestičky“ – několikrát se
zkusmo napily, nežli se zakously.
Nemilou „potvorou“ byly trávové pijavky. Je to taková nítěnka (max. 1 x 5
mm), která rychle leze, aby se zakousla. Vylezly po kalhotách až do pasu,
či se zakously na okraji ponožek; dokázaly prolézt i dírkami na tkaničky do
bot. Za pár minut nasály krve, že měly velikost malíčku. Měl jsem pocit, že
mám vlhko v botě, a tak jsem si ji sundal, abych zjistil, že je tam
zakousnutá pijavice, kolem které teče krev. Obtížně se vytrhávala, a když
se to povedlo, tak silně tekla krev, protože vpouštějí do rány protisrážlivé
látky. Nejlepší bylo pálit tu mrchu cigaretou, nebo sirkou. Na ránu jsme dali
dezinfekci a nějaký obvaz zachycující krev. Doma jsme ránu potírali
kořenem zázvoru či kurkumy, které mají antiseptické účinky. Ale často
vznikaly dlouho se hojící boláky, zvláště když si je někdo v noci rozškrábal.
Také v Iráku jsme zažili hodně komárů, moskytů, muchniček a hovad. Ve
stanovém táboře v Kurdistánu lezli ve stanech škorpioni, velké stonožky
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(také jedovaté) či solpugy – rychlí velcí pavoukovci. Napadaly nás kousavé
mouchy, vypadající podobně jako domácí moucha, ale s šípovitými
křidélky; byly velmi rychlé, a kousaly obvykle do nohou. Komáři byli
v horách i v poušti, nemluvě o rovinách Mezopotámie, kam jsme jezdili
navštěvovat památky. Z party asi třiceti geologů dostali v roce 1976 malárii
4 kolegové. Protože jsme užívali antimalarika, tak se jim malárie projevila
až na jaře 1977, když začala stoupat venkovní teplota; lékaři se divili, že je
to možné.
Mysleli jsme, že málo bodavého hmyzu bude v Západní irácké poušti, kde
není volně tekoucí voda. Generelně to platilo, ale najednou se objevila
„muší kalamita“ v červnu 1979. Nevíme, z čeho se mohly vylíhnout miliony
much; asi z nakladených vajíček v exkrementech ovcí, koz a jiných zvířat
beduínů. Mouchy hledaly nějakou „vodu k napití“, a tak sedaly na kůži, ale
létaly i do uší, nosu a otevřených úst. A jedinou ochranou byly mušelínové
tašky na hlavách. Naštěstí tento muší „nálet“ trval jen pár dní a pak potvory
zmizely tak, jak se objevily.
Popsal jsem tyto „zajímavosti“ proto, aby si „obyčejní lidé“ uvědomili, jak
obtížné podmínky byly v geologických expedicích.

►►► Krátká odborná sdělení
♦ Hudlická skála: proterozoická bioherma?
Ferry Fediuk
Barrandienské neoproterozikum poskytuje doklady o nejstarším životě na
území České republiky. V buližníku z vrchu Ládví zjistil Rodić (1925, 1931)
mikrofosilie. Pokládal je za radiolarie, část jich však byla později
reinterpretována jako hystrichosféry (Horný et al. 1963). Rozhodně by měl
být oceňován jako skvělý objevitel života v našem proterozoiku a ne
hanoben jako někdo, kdo ty organismy chybně určil. Přehled poznatků o
mikrofosiliích v českém neoproterozoiku přinesly práce Konzalové (1981,
2000). V buližníku na spilitové sopce Kokšín na Rožmitálsku zjistili Pouba,
Kříbek a Pudilová (2000) organické struktury, které označili jako
stromatolitům
podobné
(stromatolite-like).
Zásadní
způsobem
k problematice biogenních jevů v českém neoproterozoiku promluvili
Souček, Mikuláš, Fatka a Vavrdová (2017). Všechny tyto práce
nezpochybnitelně doložily, že ve zdejším moři před více než šesti sty
miliony lety organismy rozhodně nechyběly a že dávné Barrandovo
označení českého prekambria jako azoická etáž bylo mylné. Tento
Barrandův „přešlap“, stejně jako jeho omyl v případě „kolonií“, na jeho
velikosti samozřejmě nic neubírá. A rovněž není třeba se pohoršovat nad
taxonomickým tápáním kolem těchto prastarých biot, minulým, současným
ani budoucím.
Buližník impozantní Hudlické skály ( 49°57´33´´ N, 13°57´46´´E, kóta 497
m, 7 km z. od Berouna), která mezi četnými českými buližníkovými
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monadnoky nemá svou morfologickou výrazností konkurenci, je vzhledově
hornina překvapivě pestrá. Převládá sice v typické namodrale tmavošedé
barvě s mléčně bílými křemennými žilkami, ale hojně se vyskytuje i v barvě
nahnědle bělošedé, růžové až červené i pestře skvrnité. Kromě texturních
odrůd téměř všesměrných se vyskytují typy s výraznou vrstevnatostí, běžný
je brekciovitý a závalkovitý vývoj. Jaký je fosilizační potenciál tohoto
křemíkem extrémně bohatého prostředí? Struktury připomínající
nahloučeniny deformovaných, stlačených, silně silicifikovaných a celkově
špatně zachovalých organických zbytků se vyskytují četně, a to
v rozměrech makro i mikro (viz obr. 1 a 2). Většinou jsou kulovitých, místy
koncentricky zonálních tvarů, které se vyskytují buď samostatně, nebo ve
vícečetných koloniích. Hudlická skála jich skrývá stovky, tisíce, miliony.
Signalizují, že ve zdejším neoproterozoickém moři tu pulzoval život,
primitivní, ale nezadržitelný. Nejde o překvapivý objev, ale jen o potvrzení
obecně poznané a přijaté skutečnosti.
Od petrografa ovšem nelze očekávat paleontologické zhodnocení této
prastaré problémové biotické nakupeniny. Jeho poznámka si neklade za cíl
nic víc než jen příslušné odborníky na tuto paleontologicky suspektní
lokalitu upozornit a podnítit zájem o její kvalifikovaný výzkum. Výbrus,
z něhož byla pořízena připojená mikrofotografie, rád zainteresovanému
specialistovi předám.
Foto viz 3. str. obálky
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►►► Próza, poezie a humor
♦ Fikarův pád
Ferry Fediuk
V sobotu odpoledne bývá v mladotickém kamenolomu, jindy soustavně
otřásaném rachotem drtiče, ticho jak v chrámu Páně. Pusto a prázdno,
nikde ani živáčka. Penzionovaný geolog doktor Mojmír Fikar, kandidát věd,
se svižně sehnul, aby se protáhl pod závorou znemožňující nezvaným
samozásobitelům odvážet z lomu materiál bez vědomí těžaře a hlavně bez
placení. Obezřetně se začal prosmykávat kolem hlídačovy budky, než
zjistil, že veškerá opatrnost je tu zbytečná. Majitel lomu zřejmě usoudil, že
netřeba platit ostrahu, když to jediné k ukradení, nadrcené kamenivo,
spolehlivě ohlídá pevně uzamčená závora. A ta nemá žádné mzdové ani
odborářské požadavky.
Doktor Fikar už dávno překročil šedesátku. Ale geologická profese, kterou
se desítky let živil a která mu byla zároveň i koníčkem, ho stále ještě
nutkala kmitat po kraji s kladívkem v ruce. I když víceméně už jen pro
potěšení. Po úpadnicové cestě sešel na spodní etáž lomu a bedlivě se
rozhlédl. A hned jeho první pohled upoutala výrazně odlišná kamenná
hrouda či pecka, která i svou barevnou odlišností vystupovala v lomové
stěně z nenápadně šedavé základní horniny. Hrome, co to je? To jsem tu
ještě nikdy neviděl, i když jsem tu už snad popáté, pomyslel si. Pecka na
něj shlížela vyzývavě. Byla ve výšce tak asi čtyři a půl metru nad dnem
etáže. Zatraceně. Žebřík samozřejmě nikde žádný. No ale – snad se tam
dá vylézt, vždyť horolezecké základy má v malíku přece každý geolog!
Akrobaticky zvládl výstup k pecce až na dosah kladívka a dokonce se mu
podařilo ji pracně vyklofnout. Ale v tom nejnapínavějším okamžiku se
bohužel nečekaně uvolnil i skalní výstupek, na němž se horkotěžko držel.
Jak se i bez znalosti newtonovské teorie gravitace dalo předpokládat,
zvídavý geolog náhle a proti svému přání odešel pohybem rovnoměrně
zrychleným vstříc balvanům, které neodpovědní lomaři přistavili k patě
lomové stěny. Asi by to nemuselo být ani tak zlé, pokud by byl býval
dokázal udržet během letu koordinaci polohy těla tak, aby dopadl na nohy.
Na tuto žádoucí koordinaci však nebylo dost času. Řachlo to s ním pravým
bokem o jeden z balvanů.
Dostavil se pocit, který si dobře zapamatoval z doby před čtyřiatřiceti lety,
kdy pod ním při návratu z ložiska olověno-zinkových rud ve Vietnamu, na
němž byl tehdy šéfgeologem, praskl v plném cvalu třmen jeho koně.
Tenkrát se Fikar poroučel rotačním pohybem na cestu pokrytou červeným
a překvapivě tvrdým lateritem: vyražený dech v důsledku nalomených
žeber. Upřímně řečeno, takové drobné naťuknutí kostry není zase nic tak
katastrofálního. Takřka to nestojí za řeč. Žebra se snadno spraví za pár
týdnů sama. Stačí vzpažit, vydechnout a někdo vám hrudník pevně stáhne
pružným obinadlem, aby se ta luplá žebra při pohybu příliš nemrskala. A je
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to vybavené. Trochu hůř se sice dýchá, není dobré se při spaní obracet, ale
za čtrnáct dnů už o tom ani nevíte. Jediné, co je opravdu značně nemilé,
jsou první okamžiky po nárazu. To vám totiž hlavou běží poměrně vážný
problém, zda se vám vůbec ještě někdy podaří vyražený dech znovu
popadnout nebo už nikdy ne. Takže když si Fikar s odstupem roků svůj
zážitek s nalomením žeber nyní v mladotickém lomu zopakoval, zásadní
starosti mu to nedělalo. To bude dobré.
Méně povzbudivé však bylo následné zjištění, které mu kupodivu s
časovým odstupem snad celé minuty došlo až jako číslo dvě, totiž že levá
ruka se při pádu nezachovala nejinteligentněji, a že při nárazu na ostrou
hranu balvanu z ní zmizely dva články ukazováčku. Ty se mu sice, zapadlé
do škvíry mezi kamením, podařilo objevit, ale jejich přilepení zpět na
původní místo už jaksi nepřicházelo v úvahu. Fikar svlékl košili a touto
textilií si obalil ruku ve snaze poněkud zamezit červené tekutině, neúnavně
prýštící z míst bývalého ukazováku a pomalovávající kůži od hlavy až k
patě válečnickými barvami, aby nežádoucí rychlostí opouštěla útroby.
Pomoc od někoho z lomu očekávat nemůže, vždyť tu dnes není ani noha.
Asi svým nestandardním vzhledem poněkud vyděsil řidiče dodávky,
kterého na silnici před lomem stopnul. Ale za půl hodinky už byl v ordinaci
chirurgické ambulance rakovnické nemocnice. A o hodinu později odcházel
s rukou v bělostném smotku, za který by se nemusel stydět ani bourec
morušový. Na dlouholeté věrné služby ukazováčku, na který bude
vzpomínat s vděčností, však bude muset do budoucna rezignovat. Útěchou
mu zůstala věta, která se v podobných případech zpravidla úspěšně
používá: mohlo to dopadnout hůř.
Podstatně míň ho potěšila drtivě kritická slova přítele: „Mójo, člověče,
jednou už seš starej pán, tak se nechovej jako mladistvej fanfarón. Cos tam
ksakru jako blbec lezl? Co jsi u čerta hledal na té galéře, jak by řekl
Molière. To chceš vstoupit do dějin jako ten Ikarus, aby se teď
modifikovaně říkalo ne Ikarův, ale Fikarův pád?" Dělat si srandičky na účet
toho druhého, to holt zaválí kdekdo. Na druhé straně však – a Fikar si to
přiznával jen v duchu a s krajní neochotou –, když se to tak vezme kolem
dokola, pravdivost a objektivnost se těm pitomým kamarádovým kecům
bohužel upřít nedá.
Ale ještě jednou poznámkou je potřeba se krátce vrátit k té záhadné
kamenné pecce z mladotického lomu, kvůli které se to vlastně všechno
semlelo. Fikarovi to nedalo, a když už mu po úrazu trochu otrnulo, vypravil
se do Mladotic znovu. Lézt někam na lomovou stěnu se už samozřejmě
nechystal. Pohovořil si však s vedoucím lomu a ten ho ohromil: dělníci si
prý pod stěnou spodní etáže povšimli takového zvláštního kamene, celého
zamazaného snad zaschlou krví. Dali ho panu Bergrovi, majiteli lomu, který
ho vzal s sebou do Německa a ukázal na univerzitě v Göttingenu. Tam mu
z fleku za něj nabídli tři sta tisíc marek – prý je to v celosvětovém měřítku
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unikátní meteorit. Kámen však údajně v Göttingenu stejně nezůstal. Silně
ho přeplatili specialisti z Houstonu. A ti zjistili, že jeho stáří značně
převyšuje stáří naší sluneční soustavy. Prý k nám začal padat z hloubky
vesmíru už v době, kdy naše galaxie ještě vůbec neexistovala, a tedy padal
víc než čtyři a půl miliardy let. To teda musel být superpád! Co je proti tomu
pád doktora Fikara, CSc., z výšky mizerných čtyř a půl metru?
Rok 2018 – všem pětasedmdesátníkům, ke kterým letos patřím i já
Ivan Turnovec
Kde jsi má mladosti?
Mládí jsem ale nenašel
Zmizelas jako kapka rosy
a z toho je mi
pod žhavým slunečním pohledem.
šedivé a stárnoucí smutno
A mne jsi nechala stát
je mi pětasedmdesát
vyprahlého a nic nechápajícího
Střepy iluzí
plného nevyslovených vět
úměrně s časem prožitým
vedle cesty
se rozpouštějí ve vzpomínkách
která skončila příliš brzy.
na vzdušné zámky mládí
Prohledal jsem encyklopedie
Zatím co hořké i sladké
nejen v universitní knihovně.
se každodenně
Prsty i očima jsem projížděl
v hrníčku života mísí v prožitcích
každičké heslo.
až do poslední kapky
kterou vypijeme
♦ Tak jsem dneska zakopl…

Václav Ziegler
Tak jsem dneska zakopl o schod. Co o schod, schůdek a myslím si, že na
vině byly moje „bačkory“, které asi brzo obětuji na oltář ohně. Ale zatím je
mám. Následkem bylo, že jsem sebou plácl na nový chodník, čímž pádem
jsem si odřel loket, narazil bok, upadl na operované koleno, které jsem si
odřel a zřejmě jsem si i trochu pochroumal kotník. Ovšem špatné bylo, že
jsem spadl do misky, ve které má kocour Kokeš vodu. Ten, leže vedle
schodů, se pádem takového tělesa, jako jsem já, lekl, kousek vyděšen
odskočil a pak mě, bezmocně ležícího, obcházel v bezpečné vzdálenosti
jednoho a půl metru. To chvíli trvalo, asi tak dlouho, než jsem zjistil, že
jsem spadl do té misky, rozlil vodu, která se téměř okamžitě vsákla do
mého oblečení v nejsvrchnější části na zádi těla. Chvíli jsem se bezmocně
převaloval, neboť nohy už tolik neslouží, abych rychle vyskočil a nepřítele,
v tomto případě schod, oklamal. Zatím se Kokeš uklidnil, sedl si a se
zájmem pozoroval, jak se pokouším vstát. Nikdo totiž nebyl nablízku a volat
o pomoc jsem se přece jen styděl. Asi za tři minuty jsem si sesumíroval
v hlavě, jak je potřeba se otočit, abych mohl vstát pomocí pravé,
neoperované nohy. A tak jsem se obracel sem a tam, jako malá kolébka,
až mě napadlo, abych zahodil bídné šlapky a postavil se na bosou nohu.
Pak už to byla hračka. Vida, nohy nejsou přece jen tak slabé. Kocour se
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zatím vyčítavě díval na prázdnou misku od vody, tak jsem urychleně, a to
bylo první, co jsem dokázal udělat, šel natočit vodu.
Žízeň je žízeň, a kdyby mi v tu chvíli Kokeš řekl, že chce pivo, dostal by
pivo. Ale on si o něj neřekl a začal se otírat o mé nohy a příst. Možná, že
měl radost z vody, možná měl radost i z toho, že jsem vstal. Pak už bylo
všechno normální. Uvařil jsem lidem i kocourům a kočkám, umyl nádobí,
oblékl se „do gala“, abych nedělal ve Voticích ostudu (já jsem takový
povolný) a odjel na nákup. Nepřekvapilo mě, že nemají určité velikosti
pokliček na hrnce, které jsem tam jel hlavně koupit, nepřekvapilo mě, že
nemají malá balení barev na kov (potřebuji renovovat váhy po mamince), a
přitom si vzpomněl na starý vtip o starém Rakousku, ve kterém se dědeček
na schůzi ptá, jestli budou k sehnání různé velikosti hřebíků, a když je mu
kladně odpovězeno, zamne si ruce a povzdechne si, že to bude jako za
starého Rakouska. V tu chvíli jsem si to neobyčejně přál. Načež mi ujel
autobus, neboť se změnil jízdní řád a autobus jel o osm minut dříve.
Nevadí, zajdu si do sklenářství a pokusím se je umluvit, aby mi vyřízli
skleněné kolečko z bílého skla. Čekal jsem, že se dovím to samé, jako
v železářství a drogerii. Konalo se překvapení, mladý muž za řezacím
stolem (na něm se řeže sklo) mi ochotně vyšel vstříc a pak jsme si spolu
pěkně zanadávali na současnou politickou situaci.
V tu chvíli jsem si vzpomněl na dobu mé prezenční služby (1968) i na
dobu, kdy jsem se chystal do Bavorského národního parku (1989). Taky
jsme nadávali, aby nám za čas sklaplo. Věřím jen, že to už nepřijde. A
uspokojen jsem kráčel na autobusové nádraží se značným předstihem, aby
mi zase autobus neujel. Neujel a tak jsem se dostal do Městečka s tím, že
mě rozbolel levý kotník. Abych na to zapomněl, šel jsem zalévat, neboť do
té chvíle spadlo na zahradu jedenáct kapek vody z oblohy. Nicméně, než
jsem se chopil konve, objevil se pan soused a přišel vyzvídat, jak se dělá
jablková marmeláda. Když jsem mu to ve stručnosti řekl, podivil se, že
neříkám množství ingrediencí. Načež jsem mu řekl, že kouzlo vaření
spočívá v sesypání těch ingrediencí dohromady, uvaří se to a přidá
jablečná kořalka. To ho dorazilo. Tak jsem mu láhev věnoval. A zalil
zeleninu, skalku, měsíčky, jiřiny i přesazenou růži, která zřejmě stejně
zajde. Den se chýlil ke konci a Kokeš už nevěděl, jak si lehnout, abych ho
hladil po zádech, ocásku, bříšku (notně vyžraném), bílých tlapkách, drbal
za ušima a pod krčkem... a on předl a předl. Končí den, sluníčko zapadá a
já věřím, že se zítra opět probudím.
♦ V ohrožení života
Rudolf J. Prokop †
Tato příhoda se mi nestala v některé z exotických zemích ve kterých jsem
se pohyboval, ale docela prozaicky na Slovensku, kde jsem pracoval na
své první disertaci. Nedá se ani říct, že tehdy „můj život visel na vlásku“.
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Visel, to ano, ale ne na vlásku, ale zcela nepoeticky na kořenu malého
smrčku.
Základní součástí každého geologického výzkumu je vytvoření geologické
mapy území, a to na základě podrobné dokumentace všech dostupných
odkryvů ve skalním podloží krajiny, jako jsou lomy, strže, úvozy, výkopy a
jiné příležitostné pozemní práce ve zkoumané oblasti. Jeden z takových
významných a možná i klíčových dokumentačních bodů byl opuštěný lom u
Hronseku jižně od Banské Bystrice. Lomová stěna, asi tak 30–40 metrů
vysoká, odkrývala profil v masivních druhohorních dolomitech tzv.
chočského příkrovu. Potíž byla v tom, že stěna lomu byla příkrá a
nepřerušovaná, tj. bez etáží, nějakých zářezů nebo ramp, ze kterých by se
dal profil zdokumentovat.
Navíc dolomit byl sice pevný, ale v detailu podrcený pozdějšími tlaky na
drobné kostky s ostrými hranami, takže jeho povrch připomínal obrovské
struhadlo.
Dosti chmurně jsem proto shlížel na lomovou stěnu. Jak to zdokumentovat,
když to nejde slézt. Při podrobné prohlídce mě ale zaujal jeden fenomén.
Jednotvárná stěna byla místy rozryta ronovými rýhami, dosti širokými, aby
se tam člověk vešel. Navíc se v rýhách čas od času objevovaly i pevnější,
zvětrání odolnější polohy, na kterých bylo možno se zachytit.
Ze začátku to šlo docela snadno, jenže ouha! Ronový žlab se směrem
vzhůru pochopitelně zužoval a až tak něco přes metr pod okrajem lomu
mizel úplně. Kamenná stěna zde již byla neporušená, erozí nedotčená, ale
stále patřičně drolivá. Chvíli jsem tam byl doslova připlácnutý ke stěně jako
krab a uvažoval co teď. Možnosti byly pouze dvě. Sklouznout dolů bylo
riskantní a znamenalo by to patrně dát se na kost ostrouhat ostrými
hranami úlomků z povrchu dolomitové stěny a dole vykrvácet. Takže
nahoru; tam to vypadalo nadějněji, i když veškerou naději představoval
tenký kořen smrčku rostoucího na samém okraji lomové jámy. Kořen byl
volný a – pokud trochu povyskočím – mohu se ho zachytit a vylézt z lomu.
Drolící se dolomit pod mýma nohama mi připomněl, že se musím
rozhodnout, a to zatraceně rychle. A tak jsem vsadil vše na jednu kartu –
na ten smrček. V poslední chvíli, než hornina pod mýma nohama zcela
povolila, jsem se vypnul a zachytil se spásného kořene. Kořen vydržel,
vydržel i celý smrček a nevyvrátil se. Sláva.
Pomalu a opatrně jsem se vyšplhal po kořeni, pak už jsem se mohl přidržet
kmínku a nakonec, celý šťastný, se převalit přes okraj lomu do trávy.
Dlouho jsem pak jen tak ležel a vzpamatovával se z prožitého. Musím ale
říci, že snaha dokumentovat masivní dolomitové stěny jakéhokoli příkrovu
mě dokonale přešla.

43

►►► Biografický slovník

pracovníků v geologii a

příbuzných oborech (pokračování) – Coquand až Cramer
Pavel Vlašímský
► COQUAND, Henri-Jean-Baptiste, Prof., francouzský geolog, 1813 Aix, Francie
– 1881 Marseille, Francie.
V biografických datech jsou v literatuře nejasnosti. Profesor geologie a
mineralogie na universitě v Marseille a na akademii v Besanconu. Zabýval se
zpočátku ložisky rud Sb v Toskánsku (nyní Itálie), později převážně
stratigrafickým a paleontologickým výzkumem v j. Francii, Španělsku a Alžírsku.
Definoval stratigrafické jednotky (stupně) v křídě: sénonien, coniacien, santnien,
campanien 1862, barrémien a berriasien 1875 (C. 1862 vymezený dordonien se
ukázal být ekvivalentem maestrichtienu podle A. Dumonta 1849). 1857 president
Société geologique de France.
Na výzkumných cestách shromáždil velkou kolekci fosílií karbonu až terciéru,
zejména molusk, brachiopodů a echinodermat jury a křídy z Francie, Španělska
a Alžírska. Uherský geolog Jozef Szabó dojednal s C., že tuto sbírku prodá
Maďarskému geologickému ústavu založenému 1869 (Magyar Királyi Földtani
Intézet, MKFI) v Budapesti pro srovnávací účely. Po C. smrti MKFI sbírku koupilo
od dědiců za 8 000 franků, které zaplatil mecenáš Andor Semsey. Sbírku tvořilo
okolo 30 000 exemplářů více než 10 000 druhů fosílií, vč. dokladového materiálu
k C. monografiím. Patřila ve své době k nejvýznamnějším paleontologickým
kolekcím, mj. obsahovala zřejmě nejbohatší soubor křídových fosílií v Evropě.
Sbírka se v Budapešti dochovala v reorganizovaném stavu, zčásti rozptýlená.
Coquand, H. J. B. (1862): Géologie et paléontologie de la région sud de la
province de Constantine (Algérie). – Mem. Soc. Linn. Provence (Marseille),
1862.
– (1865): Monographie de l'étage Aptien de l'Espagne. – Mem. Soc. Linn.
Provence (Marseille), 1865, 221 s.
► CORDA, August Josef Karl, Dr. h. c., český přírodovědec, lékař a muzeolog
italsko-sudetoněmeckého původu, 22. 10. 1809 Liberec, Čechy, habsburská
monarchie – září 1849 v Mexickém zálivu nebo v Atlantském oceánu (námořní
neštěstí).
Byl jediným potomkem obchodníka s plátnem a suknem Augusta C. Když 1810
osiřel, ujala se ho v Liberci babička z matčiny strany Terezie Cerutti. Od 1822
vyrůstal v Praze u strýce Adalberta Daniela C., majitele výrobny léků a
kosmetiky. V Praze na lyceu 1824-27 se začal zajímat o přírodní vědy. Učitelé F.
X. M. Zippe a F. I. C. Hallaschka (1780–1847) poznali jeho talent a přivedli ho do
Vlastenského muzea, kde C. začal studovat nižší tajnosnubné rostliny
(Cryptogamae) a houby. Pro hmotnou nouzi zároveň pracoval v drogistické firmě
Wenzela Battky, který ho seznámil s profesorem anatomie a fyziologie pražské
university V. J. Krombholzem, rovněž mykologem. 1829 začal studovat na
universitě anatomii, teoretickou medicínu a chirurgii, studia ale nedokončil.
Pokračoval v botanickém výzkumu, od 1826 spolupracoval s F. M. Opizem
(1789–1858), vůdčí osobností českého floristického hnutí (1818 založil v Praze
Ústav pro výměnu přírodnin – Naturalientauschanstalt). V Opizově časopise
Naturalientausch uveřejnil C. 1826–28 první práce o mechorostech ze skupiny
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játrovek a o plísních, s využitím mikroskopických pozorování. Vzbudil pozornost
vysokou kvalitou kreseb. 1829 vydal spis o vodních kapradinách a játrovkách
Monographia Rhizospermarum et Hepaticorum (nebylo mu ještě 20 let!), který
zaujal A. von Humboldta, a do Sturmova díla Flora Deutschlands zpracoval
houby, řasy a játrovky (nakreslil 214 tabulí). Kresbami vybavil Krombholzovo dílo
o houbách (Naturgetreue Abbildungen ... Schwämme, 1831–41). Na studijní
cestě se 1832 v Berlíně seznámil s Humboldtem a průkopníkem
mikroskopického výzkumu Ch. G. Ehrenbergem. Na 11. sjezdu německých
lékařů a přírodovědců v září 1833 v Breslau v pruském Slezsku (nyní Wroclaw,
Polsko) zaujal přednáškami o stavbě cykasovitých a o výtrusech a anatomii
tajnosnubných rostlin. Na sjezdu ho Humboldt představil K. M. Sternbergovi,
který C. z Prahy zřejmě neznal – pohybovali se v různých společenských
prostředích. 1833–34 v Berlíně sbíral materiál ke studii Über den Bau des
Pflanzenstammes (1836) a marně hledal zaměstnání. Při zpáteční cestě v
Karlových Varech zpracoval pro Jeana de Carro a jeho Almanach de Carlsbad
řasy ze skupiny rozsivek z tamních termálních pramenů a diatomit z
Františkových Lázní. Publikace (1835) byla ve světové vědecké literatuře prvou
mikroskopickou studií o řasách. 1835 vydal práci o opylování rostlin, 1836 o
stavbě rostlinného stonku, jako prvý zkoumal biokrystalizaci u hub (houba
Doratomyces tvoří krystalky).
Získal existenční zajištění, když ho hrabě Sternberg 1835 přijal jako kustoda
zoologické sbírky Vlastenského muzea. C. úkolem bylo uspořádání a
katalogizace sbírek, kterou 1838 ukončil. 1835 vydal první paleontologickou
práci, o škorpionech rodu Cyclophthalmus z karbonu od Chomle v radnické
pánvi, 1. práci o fosíliích této skupiny ve světové literatuře (další s touto tematitou
1839). V září 1837 na pražském 15. sjezdu německých lékařů a přírodovědců
přednášel o přirozeném systému hub, ovlivněném naturfilozofickými úvahami.
Byl zván ke spolupráci dalšími vědci jako ilustrátor. 1839 vydal průkopnické dílo
o plísních Pracht-Flora etc. Světovou proslulost mu přineslo dílo Icones
fungorum etc. (1837–54), s průkopnickým využitím mikroskopického výzkumu
(64 barevných obrazových tabulí), které bylo dlouho základní příručkou vědecké
mykologie. S podporou Sternbergovou se věnoval i paleobotanice. Spolu s K.B.
Preslem pomohli stárnoucímu Sternbergovi v dokončení 2. dílu spisu Versuch
einer geognostisch botanischen Darstellung der Flora der Vorwelt (1838). C.
k němu připojil text o srovnávací anatomii fosilních a recentních rostlin (Skizzen
etc.). Zatímco Sternberg a jeho generace studoval vnější znaky fosilních flór, C.
jako jeden z prvých studoval mikroskopem jejich vnitřní stavbu (anatomii). Jako
paleobotanik dále zkoumal zuhelnatělý materiál ze svrchního karbonu z dolů u
Radnic, zkřemenělé kmeny (araukarity) z permu u Nové Paky, terciérní rostliny z
opálů z Bíliny. Vyslovil názor, že psaronie jsou příbuzné recentním marattiaceím.
20. 12. 1838 byl přítomen u úmrtního lože K. M. Sternberga na Březině. 1839
neúspěšně usiloval o profesuru na technice ve Vídni.
1840 provedl chemickou analýzu inkoustu, použitého u Rukopisu
zelenohorského, konstatoval starobylost. 1842 vydal přehled mykologické
systematiky Anleitung zum Studium der Mykologie. Po úmrtí svých mecenášů
Sternberga a Krombholze († 1843) se zhoršily jeho hmotné poměry. 1845 v
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druhém větším paleobotanickém díle Beiträge zur Flora der Vorwelt (60
obrazových tabulí) zpracoval hlavně svrchnopaleozoické stromovité kapradiny.
Přispěl popisem flór do díla A. E. Reusse o fosíliích z české křídy
(Versteinerungen etc., 1846). V časopisu Oekonomische Neuigkeiten vydal 1846
článek o snětích obilovin a námelu, průkopnickou studii české fytopatologie.
1846 v muzeu získal funkci kustoda botanické a paleobotanické sbírky. Když se
francouzský badatel usazený v Praze J. Barrande chystal k publikování svých
poznatků o fosíliích středočeského spodního paleozoika C. spolu s hejtmanem
berounského okresu Ignácem Hawlem (1783–1868) ve spěchu sepsali a 1847
vydali souhrnné dílo o trilobitech ze středních Čech (Prodrom etc.). Jejich
motivem bylo, aby priorita popisu tohoto materiálu zůstala vědcům domácího
původu. Jistě hrála roli i obecná averze vůči všemu francouzskému, protože
Francie byla dlouhodobým protivníkem Habsburků. Autorem popisů byl asi pouze
C., Hawle, poskytl ke zpracování svoji sbírku a vydání zaštítil svým vlivem. Dílo
odpovídalo dobovému standardu paleontologických prací, obsahovalo popis 274
druhů trilobitů. Mělo nedostatky (ani jeden z autorů nepracoval v terénu aj.), které
Barrande následně kritizoval. Autoři ovšem počítali s pozdějším vydáním
důkladnější monografie, ke kterému ale nedošlo. Přesto spis splnil účel, do
dnešní doby platí vědecká priorita Hawleho a C. u názvů 8 čeledí, 30 rodů a 72
druhů trilobitů (mj. Harpetidae, Illaenidae, Odontochile, Phacopidae). Prodrom
patří k základním dílům světové literatury o trilobitech.
1848 C. na náklady knížete Ferdinanda Colloredo-Mansfelda podnikl "studijní a
sběrnou expedici" do Texasu. Kníže kvůli očekávanému zrušení poddanství
navrhoval české šlechtě, aby zakoupila v USA pozemky s levnou pracovní silou.
Vybrán byl Texas, neboť 1836 uzákonil otrokářství. C. již dříve měl zájem o účast
na expedici do cizích zemí, řešil si tím také hmotné problémy. Na cestu se vydal
lodí z Bremerhavenu 24. 10. 1848 (nebo 6. 11.?). Provázel ho knížecí
hospodářský správce F. J. Stürmer. Po přistání v New Orleansu 13. 12. cestovali
pobřežní oblastí Louisiany a Texasu (Galveston – Houston – San Antonio – New
Braunfels), v doprovodu německého exulanta a botanika Ferdinanda
Lindheimera sbírali přírodniny a prověřovali možnosti zakoupení pozemků. Do
muzea C. odeslal 2 bedny přírodnin, posílal nadšené dopisy. Podle posledního
listu se 28. 8. 1849 měli vydat z New Orleansu na zpáteční cestu na lodi Victoria,
která ale do Evropy nedoplula. V karibské oblasti byly mořské bouře
zaznamenány kolem 16. září, pravděpodobnější je, že loď s C., Stürmerem a
sbírkami zmizela někdy v září v Atlantském oceánu.
C. byl za života oceněn mnoha vědeckými společnostmi. 1848 dopisující člen
Císařské akademie věd ve Vídni. 1840 mimořádný, 1848 řádný člen Královské
české společnosti nauk, 1848 obdržel čestný doktorát Lékařské fakulty university
v Praze. Na jeho počest pojmenoval 1850 F. Unger rod svrchnopaleozoických
stromovitých nahosemenných rostlin Cordaites (později širší skupina
Cordaitales). C. " … byl objevitelským geniem. … Je s podivením, jak mohl při
tak špatných poměrech životních ... vykonati tak ohromnou vědeckou práci." (B.
Němec 1931). C. patří ve světové vědě k průkopníkům mykologie a výzkumu
plísní a k uznávaným paleontologům, v české vědě je rovněž průkopníkem
mikroskopického výzkumu a vědecké ilustrace.
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Corda, A. J. K. (1835): Ueber in der Steinkohlen-Formation Chomle gefundenen
fossilen Skorpion. – Verh. Böhm. Gesell. vaterl. Mus., 1835, 35–36.
– (1835): Beschreibung der Calamopora acanthopora, Sternb. – Verh. Böhm.
Gesell. vaterl. Mus., 1835, 36–38.
– (1837–54): Icones fungorum hucusque cognitorum. Praha, 6 d.
– (1838): Skizzen zur comparativen Anatomie vor- und jetztweltlicher
Pflanzenstämme. In Sternberg, C. M.: Versuch einer geognostisch
botanischen Darstellung der Flora der Vorwelt, 2, Leipzig – Prag, 71 s.
– (1839): Pracht-Flora europäischer Schimmelbildungen. Leipzig; souč. franc.
vyd.
– (1845): Beiträge zur Flora der Vorwelt. Prag, 128 s.
Hawle, I. – Corda, A. J. K. (1847): Prodrom einer Monographie der böhmischen
Trilobiten. Prag, 176 s.; též in Abh. Kön. böhm. Gesell. Wiss., 1848, 5, 5, 117–
292.
► CORDIER, Pierre Louis Antoine, Prof. Dr., francouzský báňský odborník a
geolog, 31. 3. 1777 Abbeville, department Somme, s. Francie – 30. 3. 1861
Paříž, Francie.
Studoval na École des mines v Paříži u R.J. Haüye, po absolvování 1794
pokračoval ve studiu na pařížské polytechnice. Účastnil se 1798 Bonapartovy
expedice do Egypta jako vojenský geolog. Po návratu inspektor dolů v oblasti
Apennin (na italském území okupovaném francouzskou armádou). Od 1804
docent, posléze profesor na École des Mines, 1819–60 profesor geologie v
Přírodovědeckém muzeu (Musée d'histoire naturelle) v Jardin des Plantes
v Paříži. Současně od 1834 generální inspektor francouzské báňské rady
(Conseil Général des Mines). 1822 člen pařížské Académie des Sciences (jako
nástupce Haüye za obor mineralogie).
Zabýval se mineralogií a petrografií. 1808 studoval vícebarevnost některých
nerostů. Nalezl nový nerost, který nazval dichroit, J. A. H. Lucas ho poté 1813 na
C. počest pojmenoval cordierit. Horniny rozemílal na prášek, který studoval pod
optickým mikroskopem a separoval magnetem (1815). Studoval vulkanické
horniny v Auvergne a na Kanárských ostrovech. Měřil teplotu ve francouzských
uhelných dolech, stanovil v nich geotermický stupeň 25 m. Vystupování
magmatu považoval za důsledek kontrakce chladnoucí zemské kůry. Byl
odpůrcem teorie elevačních kráterů L. von Bucha a Elie de Beaumonta.
Předpokládal, že zemské nitro je žhavé a že zemská kůra má mocnost okolo 14
zeměpisných mil (více než 10 km).
Shromáždil sbírku nerostů, mj. z Auvergne, Pyrenejí, Alp a Norska, kterou
věnoval zčásti École des Mines, zčásti Přírodovědeckému muzeu v Paříži.
Veřejně aktivní, usiloval o zlepšení sítě komunikací ve Francii. Zakládající člen a
1830–31, 1838 a 1842 president Société géologique de France. V době
restauračního režimu jmenován pairem Francie, 1837 obdržel Légion d´honneur,
1859 Grand – Officier de France. Jeho asistentem v muzeu byl Alcide Ch.
d´Orbigny (1802-57).
Cordier, P.L.A. (1815–16): Distribution méthodique des substances volcaniques
dites en masse. Paris.
– (1826): Sur la Gay-Lussite ou bi-carbonate hydrate de soude et de chaux etc.
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– Ann. Chim. Phys., 2, 31, 276–283.
– (1827): Essai sur la température de l'intérieur de la terre. – Mém. Acad. Sci.
(Paris), 1827.
► CORNELIUS, Hans Peter, Dr., rakouský geolog německého původu, 29. 9.
(nebo 29. 3.) 1888 Mnichov, Bavorsko, Německo – 2. 4. 1950 Nasswald an der
Rax jz. od Vídně, Niederösterreich, Rakousko.
Studoval geologii na universitách v Mnichově, Freiburgu i. Br. a švýcarském
Zürichu; promoval 1912. Za 1. světové války od 1915 absolvoval vojenskou
službu, od 1917 jako válečný geolog na frontě v Lotrinsku. 1921 získal rakouské
občanství. Od 1928 působil ve Spolkovém geologickém ústavu ve Vídni, po
anšlusu v nástupnické organizaci Reichsamt für Bodenforschung, Zweigstelle
Wien. Po skončení 2. světové války byl 1945 z politických důvodů ze státní
služby propuštěn.
Zabýval se geologií Alp, podílel se na vypracování řady geologických map.
Spolupracoval mj. v 30. letech s Eberhardem Clarem na geologické mapě 1 : 25
000 oblasti Grossglockneru, což bylo průkopnické mapování v extrémním
vysokohorském terénu. 1935 mapoval horskou skupinu Piz d'Err – Piz Julier v
Engadinu v kantonu Graubünden v jv. Švýcarsku. 1942 dopisující člen vídeňské
Akademie věd.
Cornelius, H. P. (1928): Zur Alterbestimmung der Adamello- und Bergeller
Intrusion. - Sitz. Ber. Österr. Akad. Wiss., Math.-naturw. Cl., 1, 137, 541–562.
Cornelius, H. P. – Clar, E. D. (1935): Geologische Karte des
Grossglocknergebietes 1 : 25 000. Wien.
– – (1939): Geologische Monographie des Grossglocknergebietes. – Abh.
Zweigst. Wien Reichsst. Bodenf., 25, 1, 305 s.
► CORNU, Felix, Doc. PhDr., rakouský mineralog švýcarského původu, 26. 12.
1882 Praha, Čechy, habsburská monarchie – 23. 9. 1909 Graz, Steiermark,
habsburská monarchie (nyní Rakousko; sebevražda).
Pocházel z rodiny Julese C. (1849 Villars-Mendraz, kanton Vaud, Švýcarsko –
1919 Leoben, Rakousko), profesora románské filologie, postupně na universitách
v Basileji, 1877 pražské německé, 1901 v Grazu. Otec pocházel z frankofonní
části Švýcarska, byl evangelík, uznávaný jako průkopník výzkumu dialektů.
Matka Marie-Thérese, roz. Kluckaufová.
C. byl vychováván v rodině dědečka A. Kluckaufa ve Stadicích (v literatuře není
objasněno, proč nevyrůstal u rodičů v Praze), rodina a prostředí Českého
středohoří ho přivedlo k zájmu o přírodu. Gymnázium začal navštěvovat v Praze,
dokončil 1902 v Litoměřicích. Poté studoval na Filozofické fakultě university ve
Vídni. Učitelé: G. Tschermak, F. Becke, V. Uhlig. Během studia pracoval v
chemické laboratoři Mineralogického ústavu. 1906 získal doktorát za práci o
petrografii a mineralogii Mariánské hory v Ústí nad Labem. Na Beckeho
doporučení přešel na Báňskou akademii (Bergakademie, posléze Montanistische
Hochschule) v Leobenu, v dubnu 1907 se stal asistentem u Hanse von Höfera na
katedře geologie, mineralogie a ložiskové nauky, 1908 soukromým docentem pro
obor minerogeneze se zvláštním zřetelem na rudní mineralogii. Podnikal studijní
cesty po nalezištích nerostů v habsburské monarchii, Itálii, Švýcarsku, v létě
1907 s přítelem R. Görgeyem na Faroerské ostrovy (s nalezišti zeolitů v

48

kenozoických bazaltech).
Za pouhých 9 let (1902–11) uveřejnil 85 prací, z toho 22 o mineralogii a
petrografii z českého území, zejména Českého středohoří (řada studií Beiträge
zur Petrographie des Böhmischen Mittelgebirges, in Tscherm. mineral.-petrogr.
Mitt.), 21 o koloidech. Systematicky studoval terciérní vulkanické těleso
Mariánské hory, jako mineralog zeolity, fylosilikáty zeofylit, gyrolit (z vrchu Ostrý
u Benešova nad Ploučnicí) aj. Z Mariánské hory popsal nový druh granátu
hydrogrosularového složení, který nazval na počest J. E. Hibsche hibschit. Ze
starších vzorků z Grónska popsal nový nerost, fylosilikát reyerit, 1909 nový
nerost jordisit, sulfid Mo nejasné (koloidní ?) povahy. 1908 precizoval poznatek
A. E. Reusse, že v zeolitech s klesající teplotou jejich krystalizace se zvyšuje
podíl krystalové vody (Reuss-C. pravidlo). Za pobytu v Leobenu se zabýval
mineralogií ložisek Východních Alp. Rozvíjel učení A. Breithaupta o paragenezi.
Ve své době byl považován za jednoho z nejlepších popisných mineralogů. Dále
studoval přírodní koloidy, jejich úlohu v anorganickém koloběhu látek, v
metalogenezi, geochemii a pedologii. Stal se v odborných kruzích známým,
předpokládalo se, že získá profesuru (ve 27 letech!) na universitě v Czernowcích
v Bukovině, v té době v habsburské monarchii (nyní Černivci, Ukrajina) nebo jako
nástupce C. Doeltera na universitě v Grazu nebo po H. von Höferovi (1910 měl
odejít do penze) v Leobenu.
Údaje v literatuře o C. předčasné smrti jsou rozporné. Vycházíme z J. G.
Haditsche (in Ber. Geol. Bundesanst., 51, 2000, s. 90), podle kterého se C.
v květnu 1909 chystal na výzkumnou cestu na Elbu, byl odvezen do
psychiatrické léčebny, brzy sice propuštěn, ale otřesený si vzal život. Motiv je
nejasný (duševní onemocnění?, oběť intriky?), někdy uváděná přepracovanost je
jako důvod nepravděpodobný (lehčí duševní nemoci bývají provázeny zvýšenou
pracovitostí). Pohřben byl na evangelickém hřbitově v Grazu (1940 hrob zrušen).
Cornu, F. (1903): Ueber Zeolithvorkommen des böhmischen Mittelgebirges. –
Tschermaks mineral. petrogr. Mitt., 22, 3–4, 370–378.
– (1906): Beiträge zur Petrographie des böhmischen Mittelgebirges. I. Hibschit,
ein neues Kontaktmineral. – Tschermaks mineral. petrogr. Mitt., 25, 249–268.
– (1908): Über die Paragenese der Minerale, namentlich der Zeolithe. – Österr.
Z. Berg- u. Hüttenwes., 56, 89–93.
– (1909): Beiträge zur Petrographie des Böhmischen Mittelgebirges. III. Zur
Kenntnis der Einschlüsse der Eruptivgesteine. – Tschermaks mineral. petrogr.
Mitt., 28, 393–414.
– (1909): Die Bedeutung gelartiger Körper in der Oxydationszone der
Erzlagertätten. – Z. prakt. Geol., 17, 81–87.
– (1911): Der Phonolith-Lakkolith des Marienberg-Steinberges bei Aussig a. d.
E. - Tschermaks mineral. petrogr. Mitt., 30, 1–84.
► CORRENS, Carl Wilhelm Erich, Prof. Dr., Dr. h. c. mult., německý mineralog a
sedimentolog, 19. 5. 1893 Tübingen, Württembersko, Německo – 29. 8. 1980
Göttingen, Niedersachsen, SRN.
Syn genetika a botanika Carla Ericha C. (1864–1933), od 1914 1. ředitele Kaiser
Wilhelm Institutu für Biologie v Berlíně, spoluobjevitele díla Georga Mendela, a
botaničky Elisabeth, roz. Widmer. Studoval od 1912 mineralogii, geologii, chemii
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a fyziku na universitách v Tübingen, Münsteru a Berlíně, kde 1920 promoval.
Zpočátku prováděl geologické mapování v Porýní (v rhenohercyniku) pro
Preussisches
Geologisches
Landesamt.
Protože
dobová
metodika
neumožňovala určení nerostného složení břidlic, které v Porýní převažovaly,
nastoupil na částečný úvazek do Kaiser Wilhelm Institutu für physikalische
Chemie k Herbertovi Freundlichovi (1880–1941) do oddělení koloidní chemie,
kde se mj. seznámil s českoněmeckým vědcem Johannem Böhmem (1895–
1952). Zde se zabýval absorbcí kovů v kaolinitu a složením recentních
sedimentů. V červenci 1926 až červnu 1927 se zúčastnil Atlantské expedice
německé výzkumné lodi Meteor, která odebrala primitivním vrtným zařízením
sedimenty ze dna oceánu na více než 100 místech rovníkového pásma mezi
Jižní Amerikou a Afrikou.
1925 se v Berlíně habilitoval z mineralogie a petrografie. Od 1927 mimořádný,
1930 řádný profesor na Mineralogicko-petrografickém institutu university v
Rostocku, vedoucí katedry mineralogie a geologie. Zpracovával vzorky rudého
jílu, modrého bahna a globigerinového kalu (ooze) z rovníkového Atlantiku
získané expedicí Meteoru a břidlice jurského až pleistocenního stáří. Výsledkem
jeho průkopnických studií nerostů těchto hornin pomocí rentgenové difrakce,
granulometrické a chemické analýzy bylo zjištění, že jílové minerály a slídy patří
do skupiny fylosilikátů (publikace 1935–37). V letech 1929-35 spolupracoval s V.
M. Goldschmidtem z university v Göttingen při výzkumu distribuce F, Cl, Br, B,
Zn, Pb, Zr, S, N a C v sedimentech. 1939 přešel na universitu v Göttingen
(patrně na místo po Goldschmidtovi, který se musel kvůli antisemitským
zákonům vrátit do Norska). Zde se C. stal profesorem a založil Institut
sedimentární petrografie (Sedimentpetrographisches Institut), prvé pracoviště
tohoto oboru v Evropě. Později profesor mineralogie a ředitel Mineralogickopetrografického institutu. 1959 založil v Göttingen Zentrallabor für die Geochemie
stabiler Isotope.
C. prováděl experimenty s rozpustností a krystalizací solí z přesycených roztoků
pod tlakem (se zaměřením na vznik rudních mineralizací), studoval funkci pH
(např. při rozpouštění a vylučování SiO2 při vzniku silicitů), křemen, oxidy Al,
zvětrávání živců, slíd a dalších nerostů (průkopnické experimentální práce o
chemickém zvětrávání, od 1938), později rovněž diagenezi (průkopnická práce
1950). Později se věnoval geochemii, zejména korové distribuci halogenů a Ti.
Uveřejnil 130 prací. 1939 se podílel s T. F. W. Barthem a Pentti Escolou na
vydání učebnice Die Entstehung der Gesteine (C. kapitola Die Sedimentgesteine
měla 146 stránek). Větší část nákladu byla zničena za války při bombardování
Lipska, příznivý ohlas získalo až 2. vydání 1960. Autorsky se podílel na
kompendiu Handbook of Geochemistry (ed. K. H. Wedepohl), na 1. dílu (1969),
vypracoval kapitolu Titanium (1978). Spoluzakladatel časopisu Geochimica et
Cosmochimica Acta (editor 1950-65), od 1957 editor Beiträge zur Mineralogie
und Petrologie (od 1973 Contributions to Mineralogy and Petrology). 1950–51
předseda Deutsche Mineralogische Gesellschaft, 1940 člen Deutsche Akademie
der Naturforscher Leopoldina. Od Deutsche Geologische Gesellschaft obdržel
Medaili H. Stilleho, od Geologische Vereinigung Medaili G. Steinmanna, od
Mineralogical Society of America Roebling Medal, od Österreichische
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Mineralogische Gesellschaft Medaili F. Beckeho, čestné doktoráty na universitě v
Tübingen a Báňské akademii (posléze Technische Universität) v ClausthaleZellerfeldu. Průkopník sedimentologie v Německu.
Correns, C. W. E. (1935–37): Die Sedimente des äquatorialen Atlantischen
Ozeans. In Wissenschaftliche Ergebnisse auf dem Forschungs- und
Vermessungsschiff „Meteor“ 1925–1927, 3, 3, Berlin.
Correns, C. W. E. – Engelhardt, W. von (1938): Neue Untersuchungen über die
Verwitterung des Kalifeldspates. – Chem. Erde, 12, 1–22.
Correns, C. W. E. – Steinborn, W. (1939): Experimente zur Messung und
Erklärung der sogennanten Kristallisationskraft. – Z. Kristalogr., A, 101, 117–
133.
Barth, T. F. W. – Correns, C. W. E. – Eskola, P. (1939): Die Entstehung der
Gesteine. Berlin; 2.vyd. 1960, 422 s.
Correns, C. W. E. (1950): Zur Geochemie der Diagenese. I. Das Verhalten von
CaCO3 und SiO2. – Geochim. cosmochim. Acta, 1, 49–54.
Correns, C. W. E. - Piller, W. (1955): Mikroskopie der feinkornigen
Silikatminerale. In Mikroskopie der Silikate, 1. Frankfurt a.M., 699–780.
Correns, C. W. E. (1957): Über die Geochemie des Fluor und Chlor. – Neu. Jb.
Mineral., Abh., 91, Festb. Schneiderhöhn, 239–256.
– (1961): The experimental chemical weathering of silicates. – Clay Minerals
Bull., 4, 249–265.
► COSSMANN, Maurice A. E., Ing., francouzský technik a paleontolog –
autodidakt, 18. 10. 1850 Paříž, Francie – 17. 5. 1924 Enghien-les-Bains s. od
Paříže, department Seine et Oise, Francie.
Jeho otec byl umělecký designér. C. navštěvoval École centrale des Arts et
Manufactures, poté vystudoval strojní inženýrství. Pracoval u francouzské
Severní dráhy (Compagne des Chemin de Fer du Nord), posléze jako vedoucí
inženýr tamní technické služby. Od mládí měl zálibu v paleontologii. Badatelsky
se zabýval molusky (zvláště gastropody) jury, křídy a terciéru Francie, zejména z
pařížské pánve. S pomocí konzultací paleontologů (C. P. E. Munier-Chalmase,
H. Douvillého aj.) a malakologů (P. Fischera, J.-Ch. Crosse) shromáždil velkou
sbírku fosilních molusk, kterou získalo Přírodovědecké muzeum v Paříži.
Uveřejnil 186 prací. 1897 založil a až do své smrti redigoval časopis Revue
critique de paléozoologie.
Člen Société géologique de France, od které 1896 obdržel Prix Viquesnel, 1915
její president. Řada taxonů gastropodů popsaných C. je dosud platných, např.
čeledi Acteoninidae, Tubiferidae, rody Ptychocylindrites, Volvocylindrites,
Striactaeonina, Ovactaeonina, Sulcoactaeon (vše 1895).
Cossmann, M. A. E. (1885): Contribution a l´étude de la faune de l´étage
Bathonien en France (Gastropodes). – Mém. Soc. géol. France, 3, 3, 374 s.
– (1886-1913): Catalogue illustré des coquilles fossiles de l´Eocene des
environs de Paris. – Ann. Soc. Roy. malacol. Belgiq., 21, 1886, 174 s.; 22,
1887, 218 s.; 23, 1888, 328 s.; 24, 1889, 385 s.; 26, 1891, 167 s.; App. 1, 28,
1893, 1–25; App. 2, 31, 1896, 1–94; App.3, 36, 1901, 9–110; App. 4, 41, 1906,
187–318; App.5, 49, 1913, 19–238.
– (1895-1925): Essais de Paléoconchologie comparée. 13 d., Paris.
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– (1895): Contribution a la paléontologie francaise des terrains jurassiques.
Étude sur les Gastropodes. – Mém. Soc. géol. France, 5, 11, 1–167.
Chartron, C. - Cossmann, M. A. E. (1902): Note sur l´Infralias de la Vendeé et
spécialement sur un gisement situé dans la commune du Simonla-Vineuse. –
Bull. Soc. géol. France, 4, 2, 163–203.
Cossmann, M. A. E. (1921): Synopsis illustré des mollusques de l´éocene et de
l´oligocene en Aquitaine. – Mém. Docum. Géol. France, Paléont. Mém., 1921,
220 s.
► da COSTA, Francisco António Pereira, Prof., portugalský geolog a
paleontolog, 1809 – 1888.
První profesor mineralogie a geologie na universitě v Lisabonu, v období 1840–
87. Zároveň 1857–69 1. ředitel Geologické služby Portugalska (Commissao
Geologica de Portugal). 1866 uveřejnil klasickou práci o gastropodech terciéru
Portugalska, ve které mj. popsal faunu miocénu z lokality Cacela v pánvi Algarve
sv. od Tavira v jv. Portugalsku.
da Costa, F. A. P. (1866): Molluscos Fosseis. Gastropodes dos Depositos
Terciarios de Portugal. – Mem. Commiss. geol. Portug., 4, 117–252.
► COTTA, Bernhard Carl von, Prof. Dr. phil., německý – saský geolog, 24. 10.
1808 Klein-Zillbach sz. od Meiningen, Vévodství sasko-výmarské, Durynsko,
Německo – 14. 9. 1879 Freiberg, Sasko, Německo.
Pocházel z rodu lesníků. Narodil se v myslivně na Klein-Zillbachu jako syn
lesnického odborníka Johanna Heinricha C. (1763–1844; viz níže), prvního
ředitele Královské saské lesnické akademie v Tharandtu. C. studoval 1827–31
na Bergakademii ve Freibergu a na universitě v Heidelbergu přírodní vědy. Po
promoci v Heidelbergu (1832 Dr.phil.) přednášel geognosii na Forstakademii v
Tharandtu, od 1839 jako docent. 1842 přešel na Báňskou akademii
(Bergakademie) ve Freibergu (nástupce C.F. Naumanna, který odešel na
universitu v Lipsku), jako profesor geognosie, přednášel i paleontologii, od 1851
prvý učil nauku o rudních ložiskách.
C. první publikace z 1832 pojednávala o dendrolitech, stromových kapradinách
psauroniích ze saského spodního permu (Rotliegendes). 1836–-46 vydal spolu s
Carlem Friedrichem Naumannem na 12 (nebo 14?) listech první geologickou
mapu Království saského 1 : 120 000 s vysvětlivkami (Geognostische
Specialcharte des Königreichs Sachsen und der angrezenden LänderAbtheilungen), která přesahovala na české území do Poohří a Českého
středohoří. Tato vynikající mapa byla prvním dílem toho druhu z německého
území. 1847 vydal geologickou mapu v. Durynska na 4 listech (z. Durynsko v té
době mapoval Heinrich Credner). Zabýval se výzkumem rudních ložisek, podnikl
řadu studijních cest po Evropě, při kterých navštěvoval rudné doly. Po
všeobecném přijetí hydrotermální teorie C. nadále prokazoval různé možnosti
geneze ložisek (v učebnici rudních ložisek 1855). V serii Gangstudien shrnul
spolu s Hermannem Müllerem poznatky freiberské školy o rudních ložiskách.
Akceptoval představu o vzniku hornin z magmatu (proti Wernerově neptunistické
tradici), podpořil uznání glaciální teorie Morlotovy. Na pozvání ruské vlády
podnikl 1869 výzkumnou cestu na Altaj (publikace Der Altai, sein geologischer
Bau und seine Erzlagerstätten, 1871). Uveřejnil řadu učebnic a popularizačních
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spisů o geologii; některé byly přeloženy do cizích jazyků. 1854 vydal příručku o
geologii a půdách Německa (Deutschlands Boden etc.). Přeložil do němčiny
Principles of Geology Ch. Lyella (podle 5. vyd.), které 1857-58 vydal pod názvem
Geologie oder Entwicklunggeschichte der Erde und ihrer Bewohner. Odmítal
Cuvierův katastrofismus, již před vystoupením Ch. Darwina hlásal postupný vývoj
geologických událostí i organismů, poté se stal Darwinovým přívržencem.
Filosoficky zaměřená spontánně materialistická kniha Geologie der Gegenwart
(1866) řadí C. ideologicky mezi A. von Humboldta a Darwina. K českému území
mělo vztah 21 C. vesměs drobných studií.
1848 zakládající člen Deutsche Geologische Gesellschaft. 1862 obdržel titul
báňského rady (Bergrat), 1874 odešel do penze, jeho nástupcem na
Bergakademii byl A.W. Stelzner. Pochován na Donatfriedhofu ve Freibergu. Jeho
působení mělo přesahy do širší kulturní sféry, jeho postava se vyskytuje např. v
díle spisovatele Adalberta Stiftera.
Cotta, B. C. von (1832): Die Dendrolithen in Beziehung auf ihrer inneren Bau. 2.
vyd. Leipzig 1850, 2 d.
– (1840): Notice sur les rapports de position du Granit et du Quadersandstein
en Saxe et en Boheme. - Ann. Mines, 18, 477–488.
– (1846): Grundriss der Geognosie und Geologie etc. Dresden, 551 s.
Cotta, B. C. von – Müller, H. (1847–62): Gangstudien oder Beiträge zur
Kenntniss der Erzgänge. 4 d. Freiberg, 1105 s.
Cotta, B. C. von (1854–58): Deutschlands Boden, sein geologischer Bau und
dessen Einwirkung auf das Leben des Menschen. 2 d. Leipzig, 691 s.
– (1855): Die Lehre von den Erzlagestätten. 2.vyd. Freiberg 1859–61, 2 d.,
1010 s.; angl. překl. 1870.
– (1864): Ueber die Zinnlagerstätten von Graupen in Böhmen. - Berg- hüttenm.
Ztg., 23, 117–118.
► COTTA, Johann Heinrich von, německý lesnický odborník a přírodovědec, 30.
10. 1763 Klein Zillbach sz. od Meiningen, Durynsko, Vévodství sasko-výmarské,
Německo – 25. 10. 1844 Tharandt jz. od Drážďan, Království saské, Německo.
Jeho otec ho připravoval k povolání lesníka, 1784–85 studoval na universitě v
Jeně matematiku, přírodní a správní vědy. Krátce pracoval při vyměřování
pozemků v okolí rodiště, poté převzal po otci výuku lesníků a myslivců. Pro velký
zájem o výuku založil 1794 v Zillbachu privátní lesnické učiliště. Od 1801 člen
vévodského lesnického kolegia (Forstdepartment) v Eisenachu, 1810 přednosta
Ústavu pro vyměřování lesů (Forstmessungsanstalt) v saském Tharandtu, kam
1811 přenesl učiliště ze Zillbachu. 1816 ho přeměnil na státní Královskou saskou
lesnickou akademii (Forstakademie), stal se jejím 1. ředitelem a profesorem
geodesie, s titulem vrchního lesního rady (Oberforstrat). Školu vedl do konce
života.
Napsal řadu knih. Les studoval jako organický celek ve vzájemných vztazích jeho
součástí (1832). Vypracoval „saskou zalesňovací metodu“; čeští lesníci vyškolení
v Tharandtu tuto metodu přenesli na české území. Měl přírodovědecké zájmy.
Shromáždil rozsáhlou sbírku fosílií z nalezišť v Německu a Čechách, např.
terciérní flóru (zejména listy) ze sokolovské pánve od Starého Sedla (v té době
Altsatel) u Karlových Varů. Tuto sbírku 1845 získalo Museum für Naturkunde

53

university v Berlíně. 1826-33 uveřejnil 4 práce o Komorní Hůrce u Chebu (v té
době Kammerbühl).
Přátelsky se stýkal s J.W. Goethem a A. von Humboldtem. 1800 obdržel od
Akademie Leopoldina Cotheniovu medaili. Průkopník moderní lesnické nauky.
Jeho syn Carl Bernhard C. (viz výše) byl profesorem geognosie na Báňské
akademii ve Freibergu.
Cotta, H. von (1804): Systematische Anleitung zur Taxation der Waldungen.
Berlin
– (1829): Beitrag zur Untersuchung über die Entstehung des Kammerbühls bei
Eger. – Monatschr. Gesell. vaterl. Mus., 3, 321–329.
– (1832): Grundriss der Forstwissenschaft. Dresden; 6. vyd. 1872.
– (1833): Kammerbühl nach wiederholten Untersuchungen aufs Neue
beschrieben. Dresden, 20 s.
► COTTEAU, Gustave Honoré, francouzský právník a paleontolog – samouk,
17. 12. 1818 Auxerre jv. od Paříže, department Yonne, Francie – 10. 8. 1894.
Povoláním právník, působil jako soudce ve městě Coulommiers v departmentu
Seine et Marne v. od Paříže. Ze záliby se věnoval paleontologii, vypracoval se na
mezinárodně uznávaného specialistu na skupinu fosilních ježovek (Echinoidea).
Uveřejnil více než 170 prací, mj. monografii o jurských ježovkách ze Štramberka
na Moravě. Aktivní člen Société géologique de France, 1874 a 1886 její
president. Průkopník paleontologie ježovek.
Cotteau, G. H. (1849–76): Échinides fossiles du département de l´Yonne. 2 d.
Paris, 879 s.
– (1862-79): Paléontologie francaise: Échinides crétacées et jurassiques. 3 d.
– (1884): Die Echiniden der Stramberger Schichten. – Palaeontogr., Mitth. Mus.
köngl. bayer. Staates, Suppl. 3, 5, 40 s.
► COTTON, Charles Andrew, Sir, Prof., novozélandský geolog a geomorfolog,
1885–1972.
Působil od 1909 na Victoria University ve Wellingtonu na Novém Zélandu, 1921–
53 jako profesor geologie. Zabýval se hlavně vlivem klimatu a neotektoniky na
vývoj reliéfu, a vulkanologií. Byl ovlivněn W. M. Davisem. Vydal několik
mezinárodně oceňovaných učebnic a dalších knih s geomorfologickou tematikou,
některé byly vydány i v USA. Ve svých knihách proslul četnými vlastními
kresbami; vypracoval okolo 600 kreseb pohledů na konkrétní reliéf (krajiny).
Cotton, Ch.A. (1922): Geomorphology of New Zealand. Wellington; 7. vyd.
1958.
– (1944): Volcanoes and Landscape Forms. Christchurch
– (1957): Geomorphic evidence and major structure associated with
transcurrent fault in New Zealand. – Rev. Géogr. phys. Géol. dynam., 1, 1.
► COURTESSOLE, Robert, abbé, Dr. h. c., francouzský duchovní a
paleontolog, 1904–11. 11. 1990.
Dosáhl hodnosti licencié es sciences, poté 44 let učil na lyceu v Carcassonne
(department Aude, Languedoc, j. Francie) biologii a matematiku. Za 2. světové
války byl v odboji, obdržel Řád čestné legie.
Od 1964 publikoval paleontologické a stratigrafické práce o spodním paleozoiku
pohoří Montagne Noire s. od svého působiště v Carcassonne. Zabýval se
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zejména trilobity kambria a ordoviku, 1973 uveřejnil souhrnou studii o středním
kambriu, poté studoval hranici kambrium–ordovik v Montagne Noire.
Spolupracoval s Danielem Vizcaïnem, Ladislavem Markem ad. Dr.h.c. university
ve Würzburgu. C. sbírku fosílií získala universita v Rennes.
Courtessole, R. – Marek, L. – Pillet, J. – Vizcaïno, D. (1983): Calymenina,
Echinodermata et Hyolitha de l´Ordovicien inférieur de la Montagne Noire
(France méridionale). – Mém. Soc. Et. Sci. Aude, 1983, 1–62.
Courtessole, R. – Henry, J.-L. – Viznaïno, D. (1991): Quelqous Calymenidae
(Trilobita) de l´ordovicien inférieur (arenig) de la Montagne Noire, France. –
Palaeontographica (Stuttgart), A, 218, 1–3, 1–15.
► COVACEVICH CASTEX, Vladimir, chilský geolog a paleontolog, 14. 1. 1944
Santiago de Chile nebo Punta Arenas, Chile – 27. 7. 1997 Santiago de Chile,
Chile.
Studoval od 1961 geologii na universitě v Santiagu de Chile, u profesora D.
Herma. Absolvoval studijní pobyt v USA na University of California v Berkeley.
Od 1975 pracoval v chilském Geologickém ústavu (Instituto de Investigaciones
Geologicas, od 1982 Servicio Nacional de Geología y Minería) v Santiagu de
Chile, v oddělení paleontologie a stratigrafie. Zároveň v 80. letech pracoval pro
státní ropnou společnost Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) v oblasti
Antofogasty v s. Chile.
Zabýval se faunou bezobratlých mesozoika a terciéru z celého území Chile,
zejména molusky mořského terciéru. Člen redakční rady časopisu Revista
geologica de Chile.
Covacevich C., V. – Frassinetti, D. (1980): El género Ficus en Mioceno de Chile
central con descripción de F. gayana sp. nov. (Gastropoda: Ficidae). – Mus.
nacion. Hist. natur. Chile Bol., 37, 281–294.
Gallego, O. F. - Covacevich C., V. (1998): Conchostracos triásicos de las
Regiones de Antofogasta, Atacama y Coquimbo, Chile. – Rev. geol. Chile, 25,
2, 115–139.
Frassinetti, D. - Covacevich C., V. (1999): Invertebrados fósiles marinos de la
formación Guadal (Oligoceno superior – Mioceno inferior) en Pampa Castillo,
region de Aisén, Chile. – Serv. nacion. Geol. Minería Bol. (Chile), 51, 96 s.
► COVELLI, Niccolo, italský mineralog, 1790 Caiazzo s. od Neapole (Napoli),
Království obojí Sicílie (nyní Itálie) – 1829.
Studoval v Napoli a Paříži. Zabýval se sopečnými jevy na Vesuvu, odkud popsal
z fumarol nový nerost, halogenid Pb cotunnit. Spolupracoval s Teodorem
Monticellim (1759–1846). Nalezl v lávě z Vesuvu nový nerost, později na jeho
počest pojmenovaný covellit.
Monticelli, T. – Covelli, N. (1825): Prodromo della mineralogia vesuviana. Napoli
Covelli, N. (1827): Über das gegenwärtig am Vesuv sich bildende Doppelt –
Schwefelkupfer. – Ann. Physik Chem., 86, 494–498.
► COWDRAY of MIDHURST, Weetman Dickinson PEARSON, 1st Viscount, Sir,
Ing., britský stavební a ropný inženýr a podnikatel, 15. 7. 1856 Shelley
Woodhouse, Yorkshire, Velká Británie – 1. 5. 1927 Dunecht z. od Aberdeenu,
Skotsko, Velká Británie.
Pocházel z podnikatelské rodiny Pearsonů, zpočátku působil jako společník v
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rodiné firmě ve Španělsku a v USA. Od 1889 v Mexiku budoval silnice,
odvodňovací a další vodní díla. Založil společnost Mexican Eagle Oil Company,
Ltd., získal pozemky vhodné k ropnému průzkumu, zahájil úspěšné vrtání. Od
1909 u jeho společnosti působil Everette L. DeGolyer (1886–1956), od 1912 jako
vedoucí geolog. S působením DeGolyera jsou spojeny spektakulární objevy
velkých ropných ložisek Potrero del Llano a Naranjos v oblasti Chihuahua v s.
Mexiku.
C. byl zakladatelem ropného průmyslu v Mexiku, v období zhruba 1900–19 ho
ovládal. Když firmu Mexican Eagle koupil Royal Dutch – Shell Group, C. založil s
pomocí DeGolyera novou firmu Amerada Petroleum Corporation. Zároveň
vlastnil firmu, která budovala tunely pod Temží v Londýně, pod East River v New
Yorku a další vodní stavby.
1895–1910 člen britského parlamentu v Londýně. 1910 obdržel titul Lord
Cowdray, 1917 Viscount of Midhurst.
► COX, Allan, americký geofyzik, 1927–1987.
Předložil důkaz střídání magnetických pólů v geologické minulosti v kvartéru,
přispěl k důkazu rozpínání mořského dna ve středooceánských hřbetech.
Cox, A. – Doell, R. R. – Dalrymple, G. B. (1963): Geomagnetic polarity epochs
and Pleistocene geochronometry. – Nature, 198, 1049–1051.
► CRAELIUS, P.A., Ing. švédský technik a vynálezce, 1854–1905.
Vynalezl lehkou vrtnou soupravu na jádrové vrtání pro účely ložiskového
průzkumu, s hydraulickým přítlakem, použitelnou i v dolech a pro horizontální a
dovrchní vrtání. Vrtné soupravy, které jeho firma vyráběla, se rychle celosvětově
rozšířily. Pokračovatelem je nyní firma Atlas Copco Craelius AB.
► CRAIG, Harmon, americký geochemik, 1926–2003.
Pracoval v Scripps Institution of Oceanography University of California San
Diego v La Jolla s. od San Diego, v divizi nauk o Zemi. Zabýval se izotopickou
geochemií, zejména meteorických, termálních a mořských vod, výzkumem
paleoteplot. Prováděl průkopnický výzkum izotopů O a H v termálních vodách z
geotermálních polí v USA, Islandu, Itálii a na Novém Zélandu. Od Geological
Society of America 1983 obdržel A. L. Day Medal.
Craig, H. (1953): The geochemistry of the stable carbon isotopes. – Geochim.
cosmochim. Acta, 3, 53–92.
Craig, H. – Boato, G. – White, D. E. (1956): Isotopic geochemistry of thermal
waters. – La Jolla Univ. Calif. Oceanogr. n. Ser., 894, 29–38.
Craig, H. (1961): Isotopic variations in meteoric waters. – Science, 133, 1702–
1703.
– (1967): The isotopic geochemistry of water and carbon in geothermal areas.
In Conference on Nuclear geology in geothermal areas, Spoleto. Pisa, 17–53.
► CRAMER, Peter Adolf, Dr., německý geolog, 25. 11. 1910 Berlin – Friedenau,
Německo – 15. 9. 2003.
Narodil se v rodině Rudolfa C., geologa pruského Zemského geologického
ústavu (Preussische Geologische Landesanstalt, GLA), na předměstí Berlína,
kde maturoval 1930 na humanistickém gymnáziu. 1930 začal studovat geologii
na universitě v Berlíně, ale 1932 přešel na universitu v rakouském Innsbrucku
k Bruno Sanderovi. Po návratu do Berlína 1935–36 pracoval u H. Stilla a F. Lotze
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na doktorské práci o stratigrafii a tektonice pohoří Rhön v sz. Bavorsku (promoce
1937). Od 1936 mapoval pro pruský GLA v kvartéru oblasti Lüneburger Heide a
Východních Prus. Koncem r. 1937 nastoupil jako asistent u A. Bentze do Institutu
für Erdölforschung na technice v Hannoveru, kde se zaškolil do ropné geologie.
Po reorganizaci byl Bentzem 1939 přijat do Reichsamtu für Bodenforschung, kde
zpracovával vrty na ropu v sz. Německu. Za války od 1941 působil jako ropný
geolog v Rumunsku (s Prof. Krejcim-Grafem), na Slovensku a v s. podhůří Alp.
Před koncem války se kvůli bombardování s rodinou uchýlil do Bad Wiessee j. od
Mnichova. Seznámil se s Heinrichem-Paulem Arndtem (1887-1969), který po
válce usiloval o vytvoření samostatného bavorského zemského geologického
ústavu (dosud byl Geologische Landesuntersuchung složkou bavorské báňské
správy). C. nastoupil k Arndtovi v lednu 1947, poté se stal členem Bayerisches
Geologisches Landesamtu v Mnichově, založeného 1. 12. 1948. Prováděl
geologické mapování pro edici Geologische Karte von Bayern 1 : 25 000 v sz.
Bavorsku v okolí Rhönu na listech Iphofen (tiskem mapa 1963, textové
vysvětlivky 1964), Frammersbach (1978) a Schweinfurt (1982) a ve středním
Bavorsku v okolí Regensburgu na listech Regenstauf (1959 a 1961) a
Regensburg (1966 a 1969). Stal se vedoucím oddělení Geowissenschaftliche
Grundlagen, od 1970 s hodností Regierungsdirektor. 1975 odešel do penze.
Patřil k tektonické škole Hanse Stilleho.
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Exponáty z muzea v Solnhofenu (k exkurzi „Impaktní kráter Ries a další
jihoněmecké geologické lokality“ na straně 6).
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