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►►► Editorial
♦ Vážení přátelé,
konec funkčního období současného výboru je silně ovlivněn současnou
světovou coronavirovou pandemií. S jistými problémy se nám v dostatečné
míře podařilo udržet činnost České geologické společnosti.
Bohužel omezeny nebo zrušeny musely být přednášky i exkurze. Nepodařilo
se nám připravit kvalitně a včas Valnou hromadu a volby do výboru, obojí
plánujeme uskutečnit v prvním čtvrtletí příštího roku. Více informací
přineseme v příštím čísle Zpravodaje.
Nyní je naším podstatným úkolem sestavení kandidátky do nového výboru.
Prosíme proto členy Společnosti, kteří jsou ochotni pomoci, aby nám dali
vědět (nejlépe mailem – viz kontakt na sekretariát ČGSpol. na konci každého
čísla Zpravodaje). Bez vaší pomoci se neobejdeme a nebudeme schopni
kandidátku sestavit.
Volba do výboru České geologické společnosti se uskuteční stejným
způsobem jako minule, tj. korespondenčně i elektronicky. V příštím
Zpravodaji budou zveřejněna jména kandidátů do nového výboru a všichni
členové ČGSpol. obdrží poštou hlasovací lístky označené razítkem a
jedinečným kódem. Pokud nevyužijete možnosti elektronické volby,
volby, budete moci své hlasy poslat na adresu ČGSpol. klasicky poštou (tj. ve
stanoveném termínu doručit hlasovací lístek na adresu ČGSpol.),
případně hlasovací lístek osobně předat na Valné hromadě ČGSpol.
Zdař Bůh!
Viktor Goliáš, předseda České geologické společnosti
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►►► Zprávy a oznámení
♦ Exkurze
Zdeněk Táborský
Pořádání pravidelných exkurzí bylo bohužel narušeno covidovou pandemií.
Organizace jednodenních, natož pak dvoudenních exkurzí není jednoduchou
záležitostí. V loňském roce jsme museli jarní exkurzi na Frýdlantsko
přesunout na podzim. Měli jsme velké štěstí, že se exkurze uskutečnila, a to
jen pár dní před dalším lockdownem.
Nicméně na přípravách dalších exkurzí pracujeme, máme je ve stadiu
přípravy, ale netroufáme si závazně vyhlásit termín, kdy se uskuteční. Pokud
situace dovolí, na podzim 2021 zorganizujeme jednodenní pěší vycházku,
případně autobusovou exkurzi, která nebude na přípravu náročná. Podle
situace bude i tištěný průvodce nebo alespoň vytištěné informace. Vzhledem
k situaci budeme pozvánku na tuto exkurzi distribuovat pouze elektronicky a
zveřejníme na webu ČGSpol.
♦ 10. Křídový seminář v náhradním termínu 23. 8. 2021–25. 8. 2021,
Masarykova univerzita, Brno
Stanislav Čech
Předběžný program semináře 23. 8. 2021
9.00 Setkání účastníků, registrace – 9.30 Zahájení semináře
Blok I: 9.30–10.50
● Čech S. "František Zvejška, moravský geolog"
● Bubík M. „Ernst F. Glocker a jeho přínos pro karpatskou geologii a
paleontologii“
● Bubík M., Švábenická L., Skupien P.: “Předběžné výsledky studia
hraničního eventu křída-paleogén v moravských Karpatech“
● Čech S., Svobodová M., Knésl I., Sidorinová T.: „Bazální křídové
sedimenty na sv. svazích Železných hor a jejich geologické a
environmentální aspekty“
● Uličný D., Laurin J., Čech S., Špičáková L.: “ Nové historky z českého
turonu: izotopy uhlíku, orbitální kalendář a kompletnost stratigrafického
záznamu“
● Svobodová A., Kočí T., Kočová Veselská M., Ferré B., Košťák M., Čech
S., Chroustová M. “ Nový biostratigrafický záznam (vápnité nanofosílie,
ostrakodi, foraminifery, amoniti, inocerámové) středního coniaku ve
východní části české křídové pánve“
Blok II: 11.00–12.00
● Otava J., Gilíková H., Franců J., Novotná J.:“ Cenomanské uhlí v centru
Boskovic“
● Čepičková J. a Kvaček J.:“ Paleoekologická studie extremofilní flóry
cenomanu české křídové pánve“
● Švábenická L.:“ Acme Marthasterites furcatus na hranici turon–coniac a
santon–campan“
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● Nádaskay R., Valečka J.:“ Jedna pánev, tři litostratigrafické kolonky –
příspěvek k diskusi stratigrafické korelace saské a české křídy“
Oběd: 12.00–13.30
Blok III: 13.30–15.00
● Čech S., Vodrážka, R.: „Ohlédnutí za 10. ročníky křídových seminářů“
● Košťák M., Kohout O.:“ Koňak news – aneb co nového u našich
coniackých amonitů?“
● Kohout O., Košťák M.: „Novinky z Kouřimska – Bermudského
trojúhelníku české křídové pánve“
● Vodrážka R.:“ Unikátní výskyt stromatolitů v české křídové pánvi“
● Heřmanová Z., Dašková J., Čepičková J., Kvaček J.: „Historie výzkumu
flóry klikovského souvrství na lokalitě Zliv – Řídká Blana“
● Chernomorets O. a Sakala J.: „Vliv stálezelenosti vs. opadavosti u rostlin
v teplých obdobích vyšších zeměpisných šířek na strukturu dřeva:
případová studie ze svrchní křídy ostrova Jamese Rosse (Antarktický
poloostrov)“
Blok IV: 15.20–17.20
● Čáp P., Vodrážka R., Švábenická L., Chroustová M.: “Nová lokalita s
příbojovou facií v křídě Dlouhé meze“
● Juráček J. Zachariáš J.: „Tektonika východní části české křídové pánve“
● Ondruch L., Lehotský T.:“ Společenstvo fosilních stop vrchu Kyčery u
Horní Bečvy (flyšové pásmo Západních Karpat)“
● Bubík M. a Švábenická L.: “Exotika slepenců ždánicko-hustopečského
souvrství od Strážovice a jejich svědectví o křídové sedimentární historii
ždánické jednotky“
● Sklenář, J.: „ Křída v zápisnících Joachima Barranda“
● Svoboda P.: „Divné a nepohodlné nálezy v křídovém útvaru“
● Socha V.: „Dinosauři jako fenomén populární kultury“
● Al-Bassam K., Rambousek P., Čech S.: “ Mid-Cretaceous phosphates in
the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic: implications for future
exploration“
Exkurze:
24–25. 8. 2021 dvoudenní exkurze do křídy a jury v širším okolí Brna
24. 8. Exkurzní lokality ve vnějších Západních Karpatech: Kurovice –
hranice jura/křída, Zdounky – typová lokalita foraminifery Rzehakina
epigona a typová oblast zdounecké jednotky, Turold – transgrese křídy,
návrat do Brna.
25. 8. Relikty křídy jv. Části české křídové pánve: Rudice – pestré pískovce
rudických vrstev, Dolní Lhota – cenoman a turon a jejich tektonický styk s
brněnským masívem, Malý Chlum – cenoman a turon, podle zájmu je
možné navštívit jeskyni blanických rytířů v Rudce u Kunštátu. Odpoledne
kolem 15. hod. zastaví autobus u železničního a autobusového nádraží v
Letovicích a pak se vrací do Brna
Přihlášky posílejte na adresu: radek.vodrazka@geology.cz
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♦ Seminář k 101. výročí narození prof. Ing. Jaroslava Bauera, CSc.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav chemie pevných látek,
Ústav chemické technologie restaurování památek a Ústav makromolekulární
chemie AV ČR Vás zvou na seminář zaměřený na mineralogické vědy k
uctění 101. výročí narození prof. Ing. Jaroslava Bauera, CSc., který se
uskuteční dne 7. 10. 2021 ve Strahovském klášteře.
Předběžně přihlášené přednášky z roku 2020:
Bohumil Kratochvíl (VŠCHT Praha) – Vzpomínání
Radka Šefců (Národní galerie, Praha) – Minerály – nepostradatelná
součást výtvarných děl
František Laufek (Česká geologická služba, Praha) – Lesk a bída
kvantitativní XRD fázové analýzy
Jiří Mizera, Zdeněk Řanda: (Ústav jaderné fyziky, Řež) – Indikátory
biogenní komponenty ve zdrojových materiálech vltavínů
Ivan Turnovec (Turnov) – Využití petrologie a mineralogie v průmyslu
brusiva a vzpomínka na prof. Bauera a nejen na jeho šperkové výzkumy
Andrej Šumbera (Praha) – Přátelský alchymista s podtitulem někdo vám to
zkazit musí a profesor Bauer by měl určitě radost
Lukáš Zahradníček (Národní Muzeum): Podsbírka broušených drahých
kamenů aneb jak se reviduje sbírka v Národním muzeu; Příspěvek –
Brilianty ze sbírek Národního muzea a jejich geneze
Růžena Gregorová, Martin Bohatý (Moravské zemské muzeum, Brno) –
Ropuší kameny z kabinetu kuriozit Strahovského kláštera
Jaroslav Hyršl (Praha) – Drahé kameny na relikviáři sv. Maura
Bližší informace: Ing. David Koloušek, CSc., VŠCHT, Ústav chemie pevných
látek, Technická 5, 166 28 Praha 6, e-mail: david.kolousek@vscht.cz
♦ Mineralogický klub pracuje i v době koronaviru

Milan Michalski a Jan Peringer
Světová pandemie i přísná protikovidová opatření značně omezila nebo
téměř zmrazila některé volnočasové aktivity, které byly ještě nedávno běžnou
součásti našeho života. Již druhým rokem se s těmito problémy potýká i
Mineralogický klub Česká Třebová, který však svou činnost nepřerušil. Díky
náhradním řešením, která respektovala vládní omezení a využila i částečná
rozvolnění, se podařilo většinu přednášek i některé exkurze v loňském roce
uskutečnit. Březnové až květnové akce byly po dohodě s lektory přesunuty
na druhé pololetí. Vícedenní zájezd do severočeského příhraničí a Německa
se změnil na řadu malých exkurzí s omezeným počtem osob. Podařilo se nám
v přírodovědné pracovně realizovat pět přednášek a v terénu sedm
individuálních exkurzí. Velkým štěstím bylo, že nás koronavirus dostihl až po
velké klubové výstavě, kterou jsme uspořádali ve spolupráci s
Ústeckoorlickým muzeem v Hernychově vile. Bohužel jsme museli po
dlouhých letech přerušit uspořádání Mineralogické olympiády pro žáky a
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studenty a co je nejhorší, koronavirová epidemie si vyžádala i krutou daň
zásahem do našich členských řad.
Pro letošní rok jsme doufali v normální klubovou činnost a opět jsme proto
připravili řadu zajímavých přednášek, jejichž výčet byl prezentován na
stránkách českotřebovských periodik. Bohužel, jak dobře víme, všechno
dopadlo jinak a znovu jsme stáli před rozhodnutím, jak v činnosti klubu
pokračovat. Realizace online výuky ve školách nás inspirovala ke spásné
myšlence, využít tento způsob komunikace i v našem klubu. Po dohodě
s lektory se to podařilo a počínaje lednem proběhly již čtyři naše přednášky.
V první jsme se prostřednictvím dr. Radka Hanuse přenesli do restaurátorské
dílny, ve které znovu ožily granátové šperky Ulriky baronky von Levetzow, a
ve druhé nás Mgr. Miloš Pechanec seznámil s nedotčenou přírodou Islandu.
V další nás opět provázel dr. Hanus, se kterým jsme tentokrát pronikli na
přísně střežená naleziště zlata v Ghaně a na Pobřeží slonoviny. Ani duben
však nepřinesl očekávané rozvolnění a opět se přednášelo online. Přednáška
udělala radost především zájemcům o zkameněliny. S publicistou,
spisovatelem a popularizátorem paleontologie Mgr. Vladimírem Sochou jsme
se vydali po stopách dinosaurů, jejichž fosilní pozůstatky byly objeveny
v Česku. V květnu proběhla dosud přednáška poslední, která byla zaměřena
na náš nejbližší region. RNDr. Svatopluk Šeda přednášel na téma: Padesát
let ve službách hydrogeologie a vývoj jímání podzemních vod na
Ústeckoorlicku.
Všechny uskutečněné přednášky byly určeny široké veřejnosti a zájemci se
mohli bezplatně připojit pomocí kódu, který získali v regionálním tisku, nebo
na telefonním čísle mineralogického klubu.
Foto k článku viz obálka str. 4
♦ Přednášky Paleontologické sekce Národního muzea – podzim 2021
20. 9. – Ph. Dr. Tomáš Kočí, Ph.D. a RNDr. Martina Kočová Veselská,
Ph.D. – Polychétní (mnohoštětinatí) červi z české křídové pánve, pocta
doc. RNDr. Václavovi Zieglerovi, CSc.
4. 10. – doc. RNDr. Jiří Kvaček, CSc. – Profesor Zlatko Kvaček, život a
dílo, vzpomínka na mého otce
11. 10. – Ing. Jan Sovák – Historie umělecké rekonstrukce
1. 11. – Ing. MartinVeselý – Co víme o stromatolitech, aneb zamyšlení nad
jejich současností a minulostí, anebna co ještě fosilní záznam ne/stačí
Přednášky se budou konat v přednáškovém sále Historické budovy
Národního muzea na Václavském náměstí od 18 hodin.
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►►► Společenská rubrika a výročí
♦ Životní jubilea členů ČGSpolečnosti od 1. 9. 2021 do 28. 2. 2022
7. 10. RNDr. Jaroslav Reif
5. 1. Josef Žatecký
27. 1. Pavel Svoboda
4. 2. doc. Ing. Radomír Grygar, CSc.
4. 9. Ing. Radomír Doubravský
12. 12. RNDr. Jan Malec
21. 9. RNDr. Václav Tichý
2. 10. RNDr. Jaroslav Domas
30. 9. RNDr. Zdeněk Pospíšil
28. 9. RNDr. Jan Zoubek
22. 11. RNDr. Vladimír Řezníček

◄ 60 let ►
15. 2. Doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc.
◄ 65 let ►
24. 2. RNDr. Petr Rojík, Ph.D.
◄ 70 let ►
21. 2. RNDr. Ján Jahn, Ph.D.
◄ 75 let ►
24. 2. RNDr. Karel Seidl
◄ 80 let ►
3. 1. Miroslav Prokš
7. 2. Ing. Ladislav Plechatý
◄ 81 let ►
14. 11. Mgr. Vladimír Lysenko
◄ 82 let ►
19. 12. Ing. Jiří Hudek, CSc.
26. 12. Bořivoj Kramář
◄ 83 let ►

31. 10. Ing. Jiskra Hrubanová
15. 10. RNDr. Milan Fišera, CSc.
5. 11. RNDr. Ladislav Prokop
14. 11. RNDr. Milan Vrána

◄ 84 let ►
24. 2. prof. RNDr. Rostislav Brzobohatý, CSc.
28. 2. Jaroslav Vlk
◄ 85 let ►

21. 11. doc. Ing. Josef Honěk, CSc.
7. 9. RNDr. Ivan Gnojek, CSc.
20. 12. RNDr. Eliška Čechová
11. 9. RNDr. Jaroslav Dvorák, CSc.
12. 10. RNDr. Helena Konrádová
1. 10. RNDr. František Marek
5. 11. RNDr. Karel Šalanský, CSc.
13. 11. RNDr. Jindřiška Fatková, CSc.
29. 10. RNDr. Ludvík Hanuš
16. 9. RNDr. Antonín Těžký, CSc.

◄ 86 let ►
29. 12. RNDr. Anna Pfeiferová
◄ 87 let ►
14. 2. RNDr. Ivan Studničný
◄ 88 let ►
15. 11. Jiří Čujan
10. 2. RNDr. Bohumil Pícha, CSc.
◄ 89 let ►
6. 12. Jan Hovorka
◄ 90 let ►
10. 2. RNDr. Marcela Wallenfelsová
◄ 91 let ►

9. 10. RNDr. Ing. Vladimír Sattran, CSc.
27. 9. RNDr. Václav Mátl
10. 10. RNDr. Jaroslav Vacek

◄ 92 let ►
15. 12. PhDr. Ervín Slánský
◄ 93 let ►

19. 11. Ing. Tomáš JarchovskýCSc.
◄ 94 let ►
2. 10. RNDr. Miroslav Malkovský, DrSc.

Omlouváme se za případné chyby a nedostatky, ale veškeré tituly a data
narození jsou uvedeny tak, jak byly do sekretariátu nahlášeny. Změny
prosíme hlašte průběžně.
Prosíme všechny členy, jejichž jubileum se blíží a kteří si nepřejí být mezi
jubilanty uvedeni, aby tuto skutečnost oznámili včas a předešli tak
nežádoucím mrzutostem.
Tamara Sidorinová
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♦ Smutná oznámení
† 15. února 2021 zemřel ve věku nedožitých 83 let dlouholetý zaměstnanec
laboratoří České geologické služby pan Pavel Dušek
parte
† 7. března 2021 zemřela dlouholetá pracovnice České geologické služby
paní Helena Jarchovská
parte
† 26. března 2021 zemřel po krátké nemoci ve věku 82 let dlouhodobý člen
České geologické společnosti a jeden ze zakladatelů České asociace
inženýrských geologů, RNDr. Jan Marek, CSc.
parte
† 2. června 2021 zemřel ve věku nedožitých 92 let dlouholetý člen České
geologické společnosti prof. RNDr. Bohuslav Fojt, CSc.
parte
† 6. června 2021 zemřel ve věku 85 let dlouholetý člen České geologické
společnosti a zaměstnanec České geologické služby v Brně, RNDr. Petr
Orel, CSc.
parte
† 8. června 2021 zemřel ve věku 75 let RNDr. Jan Němec, geolog, autor a
editor publikací o přírodě, chráněných územích a krajinotvorných
programech
sdělení rodiny
† 28. června 2021 zemřel nečekaně ve věku nedožitých 87 let, dlouholetý
člen a bývalý předseda ČALG, RNDr. Radoslav Smetana
parte
† 28. června 2021 zemřel ve věku 87 let dlouholetý pracovník ČGS a MŽP
RNDr. Josef Tomas, CSc.
parte
† 6. července 2021 zemřel ve věku 92 let dlouhodobý člen České
geologické společnosti, člen výboru ČGSpol a člen redakční rady
Zpravodaje, prof. RNDr. František (Ferry) Fediuk, DrSc. sdělení rodiny
† 13. července 2021 zemřel ve věku 93 let dlouhodobý člen České
geologické společnosti RNDr. Arnošt Dudek, DrSc.
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parte

♦ Vzpomínka na RNDr. Joela Pokorného, CSc.
Karel Pošmourný
Mezi smutná sdělení, která na nás dolehla na přelomu
roku 2020 a 2021, patří i zpráva, že 19. ledna 2021
nás opustil pan RNDr. Joel Pokorný, CSc.
Je nám ctí vzpomenout památky tohoto člověka, který
přes svoji skromnost a nenápadnost vykonal velmi
mnoho v oborech geologických věd a pracoval na
mnoha místech nejen v naší republice ale i v několika
zemích světa. Všude byl záhy znám a ceněn pro svoje
organizační schopnosti, upřímnost a přátelské
postoje a mimo jiné i v umění jednat s lidmi. Proto si i
získal nemalý počet svých příznivců. Stejně tak byl
oblíben pro svoje empatické chování i v mnoha
jednáních se zahraničními partnery.
Na tomto místě povahujme za vhodné připomenout některé ze stěžejních
bodů jeho bohatého života.
Joel Pokorný se narodil 11. 8. 1929 v obci Strměchy v okrese. Pelhřimov.
V Borové u Poličky chodil v letech 1935 až 1940 do obecné školy. V letech
1940–1948 absolvoval Stání reálné gymnázium v Poličce, dokončené
v Přerově maturitou. Pro svoje zájmy o geologii a mineralogii studoval mezi
roky 1948 až 1952 na Přírodovědecké fakultě Masarykovy university v Brně,
kde získal i titul RNDr. V roce 1968 obhájil kandidátskou disertační práci na
Universitě Karlově v Praze.
V osobním životě měl příkladný vztah ke své
rodině. S manželkou Hanou roz. Dusovou se
oženil v roce 1954, měli 4 děti.
Dr. Joel Pokorný ovládal několik cizích jazyků,
především francouzštinu, angličtinu a němčinu.
Zajímavostí je, že se naučil i arabské písmo.
Jeho pracovní činnost byla velmi úspěšná a
bohatá, stejně jako rozmanitost míst, kde ve
svém profesním životě působil. Jeho začátky
byly v letech 1952–1958 v Ústavu pro výzkum
rud v Praze, geochemickém středisku v Kutné Hoře. Zde pracoval jako
vedoucí geochemického oddělení. Od roku 1958 do roku 1966 působil jako
vedoucí prospekce ložisek v podniku Geologický průzkum Brno.
Je možno říci, že všechny svoje schopnosti a talent mohl rozvinout v rámci
jeho působení v rámci Ústředního ústavu geologického (ÚÚG), nynější
České geologické službě, v Praze, kam nastoupil 1. 2. 1966 a působil zde v
mnoha pozicích a funkcích až do roku 1991, kdy odešel do důchodu.
Toto jeho působení zde můžeme rozvinout šířeji, abychom lépe poznali
význam celoživotní práce a zásluhy o geologii dr. Pokorného.
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Do ÚÚG nastoupil RNDr. Joel Pokorný jako zkušený pracovník v oboru rudní
prospekce a geochemie, byl proto zařazen do skupiny ložisek nerostných
surovin a řešil menší úkoly rudní problematiky.
V době před Mezinárodním geologickým kongresem v r. 1969 (MGK)
připravil program jedné z předsjezdových exkurzí (rudní ložiska ČSR a NDR)
a tuto exkurzi posléze také vedl.
Po kongresu na žádost ředitele J. Svobody
převzal vedení výzkumné skupiny ložisek, aby
dr. Janečka mohl být plně uvolněn pro složitou
problematiku Sn-W rud Krušných hor. Mezitím
ukončil vědeckou aspiranturu (CSc.).
V r. 1969 byl pověřen vedením celého
výzkumného útvaru ÚÚG (ČGS) až do nástupu
do Iráku. Byl členem vědecké rady ÚÚG a
vědeckým redaktorem Sborníku geologických
věd, řada Ložisková geologie.
Rozhodnutím prezidia ČSAV byl od r. 1971
členem národního komitétu mineralogického.
Zabýval se ložiskovou a metalogenetickou
problematikou včetně prezentace v mapách, sestavil s kolektivem autorů
metalogenetickou mapu ČSR a načrtl společně s P. Jakešem první
litogeochemickou mapu naší republiky. Jako externista přednášel geochemii
na UK v Praze a pravidelně přednášel na geochemických kurzech UNESCO.
V zahraničí pracoval jednu sezónu na mapování území Norska východně od
Trondheimu. Po tři roky v letních sezónách pracoval na rudní prospekci v
Makedonii na hranicích Makedonie a Řecka. V jedné sezóně vykonal
zhodnocení oolitických železných rud v severní Syrii. V Nigerii hodnotil
výsledky geochemických prací pro projekt UNESCO.
V letech 1976–1980 zastupoval v Iráku
vedoucího projektu Dr. T. Budaye. V posledních
letech své profesní dráhy mezi roky 1986 až
1991 pracoval jako samostatný expert pro
BRPM v Maroku.
Z jeho odborné činnosti je třeba zmínit
působnost ve vědecké a redakční radě ÚÚG
(ČGS), kde byl vědecký redaktor Sborníku
geologických věd, řada Ložisková geologie. Byl
také členem Čs. národního mineralogického
komitétu, člen Technické rady n. p. Geofyzika
v Brně a člen Komise pro obhajoby
kandidátských disertačních pro obory ložisková
geologie a užitá geofyzika.
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Dr. Joel Pokorný působil v několika vědeckých společnostech: International
Association on the Genesis of Ore Deposits, Société de la Géologie
Appliquée a Československá společnost pro mineralogii a geologii (nynější
Česká geologická společnost – ČGSpol).
Můžeme závěrem i vzpomenout, že panu dr. Joelu Pokornému byly za jeho
zásluhy uděleny následující medaile: Pamětní medaile Geologického ústavu
Dionýza Štúra v Bratislavě, Stříbrná medaile symposia „Hornická Příbram ve
vědě a technice“, Pamětní medaile Českého geologického úřadu (1986).
Všichni kdo jej pro jeho jednání a povahu měli rádi, vzpomeňte prosím na
něj. Čest jeho památce.
♦ Zpráva o úmrtí RNDr. Ing. Evžena Andrese
Jaroslav Bárta a Dušan Dostál
Dne 23. května 2019 jsme se v Obřadní síni
Olšanských hřbitovů rozloučili s kolegou, geofyzikem
Evženem Andresem. Kolega Andres, narozený 4. 4.
1928, pocházel z Volyně, odkud se s rodiči vrátil po 2.
světové válce do Československa. Původním
studijním oborem kolegy byla zahradní architektura,
kterou ale z politických důvodů nemohl dostudovat.
Teprve po přijetí do Geologického průzkumu Praha mu
bylo umožněno dálkové studium užité geofyziky.
RNDr. Andres dlouhou dobu zastával pozici vedoucího
geofyzikální skupiny v Geofyzice n. p. v Praze.
Přibližně v roce 1970 přešel do referentské pozice geofyzika v Geoindustrii
n. p. Jeho přirozená pracovitost a láska k oboru však vedla k tomu, že
z úřednické pozice se vypracoval až na vedoucího geofyzikální divize, která
měla oddělení povrchové geofyziky i oddělení karotáže. Vybudoval tedy
z vlastní iniciativy pracoviště, čítající více jak padesát odborníků,
zabývajících se geofyzikálním průzkumem. Zahraniční zkušenosti získával
zejména v Libyi a na Kubě. Jeho specializací byla geofyzika pro nerudní a
rudní ložiska. Po odchodu do důchodu se intenzivně věnoval biotronice, tj.
vyhledávání geopatogenních zón a léčitelství. V tomto směru je i autorem
odborných publikací a zpráv. Pro vyhledávání geopatogenních zón přišel
s originálním přístupem, který mu umožnil posunout tuto problematiku více
mezi exaktní obory. Zjištění, založená na principech proutkařství a
biotroniky, vždy konfrontoval s interpretací geofyzikálních dat, která často i
osobně v terénu měřil.
Geofyzikální obec vzpomíná na přátelského kolegu, který rád druhým
pomáhal odborně i lidsky.
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♦ Vzpomínka na zlatého člověka Petra Morávka 30. 9. 1936–26. 8. 2020
Tamara Sidorinová
Petr Morávek a zlato patří neodlučitelně k sobě. A
jako „zlatého člověka“ ho s láskou titulovali jeho
muzejní kolegové. Na konci srpna 2021 uplyne již
jeden rok, co nás navždy opustil.
RNDr. Petr Morávek se narodil v Praze, mládí prožil
v Jílovém u Prahy. Jeho otec byl řídícím učitelem
na tamní škole. Od dětství hrál dobře na klavír a
mohl jít studovat na konzervatoř, více ho ale lákala
geologie a hlavně zlato – zájem o ně se u něj
probudil při klukovských výpravách do jílovských
starých štol. Tento zájem pak vyústil ve studium Geologicko-geografické
(dnešní Přírodovědecké) fakulty UK. Studium ukončil v roce 1959. Již během
studií s Rudnými doly v Jílovém spolupracoval a po studiích do Rudných dolů
nastoupil jako geolog. V šedesátých letech se stal hlavním geologem a
pracoval zde až do uzavření dolů v roce 1968.
Po uzavření jílovských dolů odjel na dvouletou odbornou stáž do
kanadského Québecu. Pobyt v Kanadě využil k návštěvě řady kanadských
zlatých dolů. Po návratu pracoval v podniku Metalimex a od r. 1978
v národním podniku Geoindustria jako vedoucí průzkumu ložisek zlata. Jako
ložiskový geolog se účastnil průzkumu různých rudných ložisek doma i
v zahraničí (např. wolframových rud v Portugalsku a měděných rud
v Maroku), ale nejbližší mu bylo zlato. Prvním velkým projektem
v Geoindustii byl úkol „Zhodnocení prognóz zlata v Českém masívu“. Během
prací bylo získáno, utříděno a zhodnoceno obrovské množství údajů,
zpracovány a vyhodnoceny podklady a údaje pro metalogenetickou mapu
zlata v Českém masívu. Výsledky této studie byly oceněny státní cenou v r.
1984. Z této studie se pak odvíjely další projekty zaměřené na vyhledávání
a následný průzkum indicií a ložisek zlata v Jílovském pásmu, ve středním
Povltaví (Čelina, Mokrsko, Kozí hory), Rožmitálsko s ložiskem Petráčkova
hora a na Šumavě ložisko Kašperské Hory. Je obdivuhodné, jak se za
relativně krátkou dobu existence střediska podařilo uskutečnit tak velký
objem prací. Na třech nejvýznamnějších lokalitách – Kašperské Hory,
Mokrsko a Petráčkova hora je dnes ověřeno cca 200 tun zlata. Do té doby
stát evidoval ložiska jen s 16 tunami zlata a zájem o další nebyl.
Když se pak Petr Morávek v roce 1988 vypravil do Austrálie, aby tam na
sympoziu o zlatě prezentoval výsledky průzkumu českých ložisek zlata,
nikdo netušil, že se během následujícího roku objeví v Geoindustrii desítky
zástupců zahraničních společností a budou zkoumat, zda by se mohli podílet
na dalším rozvoji našich ložisek. Často to byli zástupci velkých těžařských
společností (např. Rio Tinto nebo Cogema).
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Počátkem 90. let nastal ze strany státu útlum financování průzkumu ložisek,
ale přesto se podařilo, aby ministerstvo hospodářství vypsalo v roce 1994
výběrové řízení s cílem vybrat pro některá ložiska vhodné zahraniční
zájemce. K průzkumu však již nedošlo pro nesouhlas a protesty občanů a
ochránců přírody a neochotu
našich vlád problematiku
těžby zlata seriózně řešit.
Petr Morávek se nevzdal,
založil Asociaci České zlato a
více jak 25 let neúnavně
bojoval za rozumné využívání
perspektivních ložisek zlata.
Jako zástupce této asociace
se v devadesátých letech 20.
století podílel na činnosti dnes
již
neexistující
Těžařské
komory. Jejím cílem bylo
pracovat na úpravách horní a geologické legislativy, které by odpovídaly
moderním trendům, tak jak jsou ve světě běžné. Petr Morávek do konce
svého života promyšlenou těžbu zlata v Čechách propagoval a upozorňoval,
že jsme jediná země Evropské unie, která ložiska zlata pouze zkoumá a
následně netěží. Průměrná roční spotřeba zlata v Čechách je asi 4 t,
polovina je z dovozu, polovina z recyklace, a až čtyři pětiny jdou do výroby
šperků a zbytek do průmyslu a technologií. Všechno zlato v Čechách tvoří
podle Petra Morávka až 1 % světových zásob zlata, ložiska jsou však
většinou pro těžbu nevhodná.
V posledním období života působil Petr Morávek v Regionálním muzeu v
Jílovém u Prahy, kde se zlato dobývalo od středověku až do sedmdesátých
let minulého století. Tamější obnovená expozice o těžbě zlata v našich
zemích byla jeho dílem. Zároveň pracoval i pro jílovské dokumentační
středisko České geologické služby –
Geofond, kde jsou uloženy dokumentace
od 60. let z doby těžby v Jílovém. A
spolupracoval i s Českou národní bankou
při přípravě ražeb pamětních zlatých
mincí.
Petr Morávek byl mimořádně společensky
činný člověk, pořádal přednášky, psal
články do odborného i populárního tisku,
je autorem a spoluautorem desítek
závěrečných zpráv, map a studií.
Vystupoval v televizi a rozhlase. Ve spolupráci s ČGS vydal úspěšné tituly
„Zlato v Českém masivu“, „Jílovské zlaté doly“, „Mapy výskytu zlata“ a
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„Stezkami zlatonosných revírů Čech a Moravy“. V nakladatelství Mladá
fronta vydal knihu „Zlaté doteky pěti kontinentů“.
Byl aktivním členem České geologické společnosti, připravoval pro ni
přednášky, v roce 2008 uspořádal velmi úspěšnou podzimní 22. exkurzi
„Zlatonosný kraj střední části jílovského pásma“. Velmi aktivně pracoval
v České asociaci ložiskových geologů, účastnil se seminářů a akcí, které
ČALG pořádala.
A v neposlední řadě byl milovníkem klasické hudby, především díla J. S.
Bacha, hrál dobře na klavír, měl rád výtvarné umění a dovedl ocenit dobré
víno.
Obr. 1. Petr Morávek na 22. exkurzi ČGSpol, foto J. Vyhnánek, 2008,
fotoarchiv ČGS.
Obr. 2. Petr Morávek na křtu knihy Stezkami zlatonosných revírů Čech a
Moravy, foto K. Froňková, 2017, fotoarchiv ČGS.
Autorka děkuje za poskytnuté podklady RNDr. J. Váňovi z Regionálního
muzea v Jílovém u Prahy.
♦ Odešel Pepa Tomas, 1. 9. 1934–28. 6. 2021
Zdeněk Táborský
RNDr. Josef Tomas CSc. se narodil v PrazeBřevnově, manželům Antonínovi a Alžbětě
Tomasovým. Jeho otec byl stavitel, a tak vzhledem
ke svému třídnímu původu měl potíže dostat se na
vysokou školu. Po absolvování gymnázia studoval
na Vyšší škole geologické, kterou úspěšně ukončil
v roce 1953. Umístěnku dostal do Ústředního
geologického ústavu (současně Česká geologická
služba), kde pracoval až do roku 1994. V letech
1961–1967 vystudoval dálkově geologii na
Přírodovědecké fakultě UK. V letech 1970–1971 a
1974–1975 se zúčastnil dánské mezinárodni expedice v jihozápadním
Grónsku. Zkušenosti tam získané popsal v knize „To když já byl tenkrát
v Grónsku“.
V České geologické službě pracoval Josef Tomas téměř celý svůj profesní
život (1953–1994). Z počátku byl zařazen v odboru pověřeném regionálním
výzkumem (název odboru se při reorganizacích měnil). Většinou prováděl
geologické mapování a výzkum v jednotkách krystalinika Českého masívu,
postupně v západních Čechách, v jižní části středočeského plutonu a jeho
okolí v širším regionu Milevska a Votic, později ve východočeském
krystaliniku. Sporadicky pracoval i v jiných jednotkách, např. v reliktech
neogenních (konec miocénu–počátek pliocénu) štěrků až jílovitých písků v
jižní části chebsko-domažlického příkopu (publikace 1965). Zabýval se
výzkumem ve vodním přivaděči Želivka, souhrn poznatků z její geologie a
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petrografie uveřejnil spolu se Z. Vejnarem a V. Žežulkovou v r. 1975. Se
Zdeňkem Vejnarem spolupracoval i na dalších tématech.
V období po r. 1980 byl vedle terénního výzkumu pověřen dohledem na
přípravu vzorků (drcení, homogenizace ad.) pro účely geochemických
analýz; v této oblasti získal zkušenosti, proto byl později organizačně
převeden do Speciálních laboratoří, kde nejdříve působil jako vedoucí
Laboratoře přípravy vzorků (homogenizace a brusírna), posléze i jako
vedoucí celého Odboru laboratoří.
V roce 1994 přešel na Ministerstvo životního prostředí, kde působil až do
svého odchodu do důchodu v roce 2016.
Všichni kdo Pepu Tomase znali, ho měli rádi pro jeho smysl pro humor a
kamarádskou a nekonfliktní povahu. A tak na něj také budeme vzpomínat.
Zemřel Petr Orel – 18. 7. 1935–6. 6. 2021
Pavel Hanžl a Jiří Otava
Petr Orel se narodil v roce 1935 v Brně. Poklidné
dětství v Hrotovicích bylo přerváno tragickou smrtí
otce, lékaře při bombardování Hrotovic na konci
druhé světové války. Tato událost bohužel negativně
poznamenala celý jeho život. V Brně, kam se rodina
po tragické události přestěhovala, vystudoval
gymnázium a v roce 1958 absolvoval jako promovaný
geolog na Přírodovědecké fakultě univerzity v Brně
obor rudní a nerudní geologie. V roce 1969 získal titul
RNDr. Vědecké vzdělání završil v roce 1974 titulem
kandidát geologických věd na Přírodovědecké fakultě
Univerzity Karlovy. Se svojí ženou Jarmilou měli dvě dcery.
V letech 1958–1963 pracoval v různých funkcích v národním podniku
Geologický průzkum Brno, následovaly dva roky v Ústavu technickoekonomického rozvoje Českého geologického úřadu a od roku 1965 do
odchodu do důchodu v roce 1997 působil jako ložiskový a strukturní geolog
brněnské pobočky Ústředního ústavu geologického (dnes Česká geologická
služba).
Petr Orel byl specialista na geologii Jeseníků, kde v tandemu s Jaroslavem
Aichlerem připravili a následně realizovali s širším týmem několik zásadních
projektů ložiskového výzkumu. Mezi nimi lze vzpomenout např. ložisko zlata
Suchá Rudná. Studoval vazbu strukturních fenoménů, geofyzikálních
anomálií a ložisek nerostných surovin a podílel se zde na tvorbě několik
prognózních studií a definici vrásového stylu. Zajímavá je i jeho
metalogenetická interpretace říčansko-kutnohorské tíhové anomálie.
Kromě Českého masivu pracoval i na výzkumu ložisek rudních surovin
v Mongolsku (1962), Makedonii (1971) a na Kubě (1977 a 1980). V roce
2013 u příležitosti 35. výročí otevření ložiska Erdenet v Mongolsku byl
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oceněn pamětní medailí za „Výjimečný přínos k počátečním fázím
prospekce na ložisku Erdenet a významnou pomoc pro mongolský těžební
sektor“. Měl to štěstí, že patřil do skupiny prvních českých geologů, kteří
v roce 1962 navštívili lokalitu Erdenetiin ovoo s indiciemi měděných rud a
doporučili ji k dalšímu průzkumu. Návrat do Mongolska mu bohužel
znemožnila žloutenka. Z jeho dokumentace lokality je však zřejm-é, že už
tehdy dobře odhadl genezi i potenciál tohoto významného ložiska mědi.
Kromě geologie se zajímal o historii, filosofii či politiku. V posledních letech
k tomu přibyla astronomie,
především její filosofické
aspekty.
S geologií ovšem mohla
soutěžit jen malba. Během
svých geologických cest u
nás i v zahraničí vytvořil
mnoho skic a obrazů, které
doma barevně dopracoval.
Větší výstavu měl však až u
příležitosti svých 80. narozenin (http://petr-orel.sweb.cz/index.htm). V malbě
i kresbě si vytvořil svůj specifický styl. I přes silný zrakový handicap na
jednom oku, kreslil vždy a všude jak jen mohl. Pro sebe i pro druhé. Této
jeho umělecké schopnosti si všimli také jeho velitelé během výkonu
prezenční vojenské služby a přesně v duchu groteskních situací, popsaných
spisovatelem Škvoreckým, byl pověřován výzdobou kasárenských prostor.
Dnes už nikdo neví, kde jeho tehdejší malby skončily. Sám Petr Orel rád
dával k lepšímu příhodu ze setkání se skupinou ukrajinských geologů, kdy
jim ukázal svoje velkolepé geologické řezy z Jeseníků. Šéf ukrajinských
geologů se na řezy podíval a pravil lakonicky „Eto nět geologija, eto
isskustvo“ – pro mladší kolegy, kteří nezažili ruštinu na škole: „To není
geologie, to je umění“.
Petr Orel se účastnil výzkumu a předběžného průzkumu na 30 rudních
ložiscích v Českém masivu i zahraničí a byl autorem či spoluautorem více
nežli 60 výzkumných a závěrečných zpráv. Odborných článků publikoval
pomálu, protože ke geologickým problémům přistupoval filosoficky a snažil
se je spíše pochopit nežli pragmaticky přetvářet v citační indexy. Jeho názor
„není možné pouze běhat po terénu a číst literaturu, je třeba si najít i čas na
přemýšlení“ tak shrnuje jeho životní postoj nejenom ke geologickému
poznání.
Skica: P. Orel, Cesta přes Khentei.
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♦ Ohlédnutí za RNDr. Janem Markem, CSc.
Alexandr Rozsypal
12. března 2021 nás všechny opustil RNDr. Jan
Marek, CSc. O to překvapivěji, že to bylo náhle a
nečekaně. Dožil se 82 let, jež z velké části vyplnil
obětavou a smysluplnou prací. A ta z něj udělala
jednoho z nejvýznamnějších současných českých
inženýrských geologů.
Narodil se v roce 1938 v Praze. Po absolvování
základních škol vystudoval Vyšší průmyslovou školu
geologickou. Jeho prvním zaměstnavatelem byl
ostravský Agroprojekt. Po vojenské službě nastoupil do
národního podniku Geologický průzkum Praha. Podnik
se postupně mnohokrát transformoval, ale Jan Marek
v něm už zůstal po celou svou bohatou profesní dráhu.
V průběhu let při plném zaměstnání vystudoval Přírodovědeckou fakultu, obor
geologie se specializací na inženýrskou geologii. Jeho učiteli byly významné
osobnosti, zakladatelé oboru – akademik Záruba, profesoři Škopek a Šilar a
další akademici Koutek a Kettner. Diplomovou práci vypracoval a obhájil v
roce 1968 na téma Průzkum pro zakládání objektů nové přehrady Švihov na
Želivce.
Další roky sbíral zkušenosti při provádění průzkumů pro významné stavby,
například pro dálnice a rychlostní komunikace Praha – Brno, Praha – Mladá
Boleslav, pro vodovodní přivaděč ze Želivky do Prahy (dlouhý 50 km) a pro
územní rozvoj mnoha „střediskových obcí“. Byly to vesměs práce spojené s
podrobným inženýrskogeologickým mapováním. Účastnil se mimo jiné také
průzkumů širších území pro nově projektované zemní hráze: na Ohři u
Nechranic, tehdy nejdelší ve střední Evropě, a na Bílině pro zemní hráz Újezd
a pro nerealizovanou kamenitou hráz u Březence.
Poté následovalo významné období, v němž bylo jeho hlavní odbornou náplní
podrobné mapování rozlehlých
areálů v předpolí rozšiřovaných
uhelných
velkolomů
na
Chomutovsku a Mostecku. Kromě
dosud běžných metod mapování a
průzkumu zde aplikoval i ručně
kopané šachtice hluboké až 10
metrů a svislé, šikmé i
horizontální vrty dlouhé desítky metrů. Podrobně zdokumentoval stovky
výchozů krystalinika a odkryvů terciérních a kvartérních sedimentů. Prokázal
tak, že jde o území, které kromě plošiny Severočeské pánve zasahuje až do
vrcholové oblasti krušnohorského krystalinika. V budoucích letech se stal
klíčovou osobností pro řešení stability svahů lomů přilehlých ke svahům
Krušných hor.
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V průběhu jím vedených prací se potvrdilo, že zámek Jezeří, výrazná
dominanta krušnohorských svahů a významná kulturní památka, spočívá na
horninovém bloku v labilní pozici. Jan Marek dokázal přesvědčit zodpovědné
subjekty, že pokud by v důsledku zamýšleného rozšiřování povrchové
uhelné těžby došlo k rozvolnění paty skalního masivu, mohl by být zámek
ohrožen sesuvem skalních bloků do jámy povrchového dolu.
Řešení tohoto problému pak Jan Marek obětoval mnoho dalších let. Jeho
cílem bylo dosáhnout toho, aby byl zámek Jezeří bezpečně zachován a
těžba uhlí probíhala způsobem, který neohrozí stabilitu svahu, na kterém
byl zámek vybudován. V tomto směru se nejen angažoval jako odborník,
ale také vedl rozvětvenou přesvědčovací kampaň všude, kde by mohl
získat spojence pro splnění svého cíle. Oprávněnost svých poznatků a
závěrů nakonec prokázal horizontální průzkumnou štolou o délce 400 m.
Ta byla ražena z úpatí hor proti svahu, přímo pod zámek Jezeří. Průzkum
byl doplněn i řadou dalších průzkumných vrtů. Těmto otázkám věnoval i svou
kandidátskou disertaci Výsledky inženýrskogeologických mapovacích prací v
oblasti Krušných hor a přilehlého podhůří a jejich praktický význam. Práci
obhájil na Přírodovědecké fakultě UK v roce 1980. Byla tehdy vyhodnocena
jako nejlepší a nejzávažnější za řadu let v celém Československu.
Geologická rizika, na něž poukázal a
která souvisela s tehdy plánovaným
rozvojem povrchové těžby uhlí v oblasti
přilehlé ke Krušným horám, byla na
počátku 80. let důvodem zahájení
rozsáhlého státního výzkumného úkolu
C 52-347-205 Stabilitní problémy svahů
hlubokých povrchových dolů v SHR při
úpatí Krušných hor. Na tomto rozsáhlém
projektu aplikovaného výzkumu v oboru
geotechniky a inženýrské geologie pracoval po dobu pěti let tým 35
výzkumných pracovníků ze špičkových geologických a geotechnických
pracovišť českých průzkumných podniků, Akademie věd, vysokých škol
i výzkumných ústavů. Řešení si vyžádalo rozvoj téměř všech disciplín
geotechniky souvisejících s danou problematikou. Například monitoringu,
terénního měření původní napjatosti či numerických metod modelování
geotechnických problémů. Výstupy tohoto úkolu tehdy pro
československou geotechniku a inženýrskou geologii znamenaly
významný posun vpřed a umožnily následně s jistotou navrhnout stabilní
svahy rozvíjejících se povrchových lomů pod Krušnými horami. Těžební
postupy ve velkolomu ČSA byly nakonec přizpůsobeny potřebě zachovat
zámek Jezeří. Úsilí Jana Marka o záchranu zámku tak bylo, díky jeho
profesní i osobní angažovanosti, korunováno úspěchem.
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Po tomto úspěšném období převzal nový rozsáhlý úkol podrobného
inženýrskogeologického mapování územní aglomerace Českých Budějovic.
Tam strávil dalších 5 let.
V roce 1997 došlo ke katastrofálním povodňovým událostem v povodí
Moravy. Jan Marek se pustil do mapování celého postiženého povodí. Nové
inženýrskogeologické mapy v měřítku 1 : 25 000, jejichž zpracování vedl
na objednávku MŽP, měly umožnit racionální obnovu oblastí postižených
záplavami i realizaci nových efektivních protipovodňových opatření.
Na vyzvání Purkyňovy nadace v Libochovicích vypracoval v letech 1992–
1999 soubor 48 podrobných popisů jednotlivých obcí v regionu Litoměřicka
a Lounska, s kompletním zhodnocením přírodních poměrů, historického
vývoje i společenských poměrů, počínaje nejstaršími zkamenělinami až po
současnost, s návrhy opatření ke zlepšení současného stavu. Práce byla
představiteli obcí vysoce hodnocena. Objevila se i v pořadech České televize
a v časopise Dědictví koruny české.
V průběhu let 1997–1998 vedl projekt MŽP Komplexní hodnocení
geofaktorů životního prostředí Jizerských hor. I v rámci této akce vycházel
z inženýrskogeologického mapování, tentokrát v měřítku 1 : 10 000. Hlavní
pozornost projektu byla zaměřena na kvartérní pokryv, jeho charakter a
hydrografii povrchových vodotečí. Výstupy prací mimo jiné posloužily jako
podklad pro posuzování rozsahu a způsobu provádění zemních prací při
úpravě sportovní infrastruktury Jizerských hor (lyžařské tratě, trasa
Jizerské padesátky a podobně).
Jiným významným počinem Jana
Marka bylo řešení projektu Grantové
agentury České republiky s názvem
Hodnocení environmentálních rizik
ohrožujících významné památkové
objekty. Projekt byl zaměřen na zámky a
hrady Jezeří, Trosky, Házmburk,
Kunětická Hora, Český Krumlov,
Orlík, Valdštejn, Obří hrad na
Šumavě, Bezděz a Drábské světničky.
Z dalších významných celospolečenských otázek, na jejichž řešení měl
podíl, lze zmínit jeho účast na výběru potenciálních hlubinných úložišť
nebezpečných jaderných odpadů v letech 2000–2007.
Velmi důležitou součástí jeho profesní dráhy i celoživotní angažovanosti
bylo to, že přes 15 let velmi zasvěceně vyučoval inženýrskou geologii na
Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Mezi studenty i kolegy byl
znám zejména svým entuziasmem a organizací praktických kurzů
inženýrskogeologického mapování. Pro mladé kolegy, nejen na fakultě, ale
i ve firmě a v pracovních týmech, jejichž byl součástí, byl vždy vzorem – jak
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svými znalostmi, tak svým pracovním nasazením i kolegiálním a přátelským
přístupem k spolupracovníkům.
Jeho zájmy a společenská angažovanost sahaly vždy daleko za hranice
inženýrské geologie. Proto se též zabýval environmentálními problémy či
historií. Několik let byl předsedou České asociace inženýrských geologů.
Bohatá profesní činnost Jana Marka byla v minulosti mnohokrát veřejně
oceněna. Za celoživotní přínos inženýrské geologii obdržel Zlatou
Zárubovu medaili. O problematice Jezeří natočil Krátký film Praha několik
veřejně odvysílaných pořadů. Markův geologický řez se zámkem Jezeří
prošel řadou geologických kongresů na celém světě. Dostal se i do učebnic
inženýrské geologie.
Jan Marek se navždy zařadil k nejvýznamnějším postavám české inženýrské
geologie. Byl významnou osobou i ve Stavební geologii Praha (dnes SG
Geotechnika), v níž celý život pracoval. Vysoko zde nasadil laťku
profesionality. Svým pracovním úsilím a oddaností zásadám profesionální
cti se spolupodílel na vytváření obrazu firmy a oboru nejen u svých kolegů,
ale také u široké odborné i laické veřejnosti. Jeho pojetí inženýrské
geologie zůstane vždy aktuálním dokladem významu této disciplíny pro
řešení nejen environmentálních problémů, ale i velkých inženýrských
projektů. Ty nelze bezpečně a zároveň efektivně provádět bez hlubokého
pochopení inženýrskogeologických poměrů celého dotčeného území a
popsání geologických rizik vznikajících antropogenními zásahy do jejich
původního stavu.
RNDr. Jan Marek, CSc., napsal do historie československé a později
české inženýrské geologie trvale nepřehlédnutelnou kapitolu. Za svůj
mnohostranný přínos inženýrské geologii a její propagaci u nejširší
odborné i laické veřejnosti si zaslouží trvalé uznání i poděkování nás
všech. Mnozí z nás mu děkujeme také za to, že nám nejen ukázal, jak se
má dělat řemeslo, ale že nás pro ně i zapálil.
Jsem si jist, že vřelá vzpomínka na Honzu Marka v nás, jeho kolezích,
přátelích i známých, zůstane navždy.
♦ RNDr. Jaroslav Hak se dožívá 90 let!
Mojmír Opletal
Jaroslav Hak, CSc. se narodil 12. 3. 1931 v Kutné Hoře. V roce 1950
maturoval na zdejším gymnáziu. Díky tamějším středověkým dolům, získal
zájem o dolování a geologii.
Protože se nedostal na vysokou školu, pracoval na dole Kaňk, a pak jako
technik v chemické laboratoři Ústavu pro průzkum nerostných ložisek. Díky
„vylepšení kádrového původu“ se v roce 1952 dostal na Přírodovědeckou
fakultu UK, kterou v roce 1956 ukončil jako RNDr. se specializací
mineralogie. Poté pracoval v Ústavu nerostných surovin v Kutné Hoře, v
letech 1956–1967 jako mineralog se specializací rudní mikroskopie, studium
stopových prvků a geochemie hydrotermálních ložisek. Získané znalosti
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využil při sepsání kandidátské práce (1964) o mineralogii a geochemii
antimonových ložisek Nízkých Tater.
Významná činnost Jaroslava souvisí s jeho pracemi a studiemi v cizině;
přitom navštívil ca 50 zemí, kde pracoval jako zahraničí expert, i ve funkci
šéfa geologických expedicí. Jeho první cesta byla do Nigérie, kde studoval
sekundární cínová ložiska. Po návratu pracoval v Ústavu nerostných surovin
jako vedoucí výzkumu (1969–1970). V roce 1971 odjel do Indonésie, kde
pracoval jako expert OSN na průzkumu mořských ložisek cínu. V letech
1971–72 byl na stáži na Carleton Universitě v Ottavě, kde se věnoval
nejnovějším metodám laboratorního výzkumu, včetně tehdy nové
mikrosondy. Po návratu v roce 1974 nastoupil do Ústředního ústavu
geologického, jako člen zahraničního odboru. Až do roku 1981 sestavoval
různé zahraniční projekty, mj. pro Vietnam, Irák, Jordánsko, Jemen a Sýrii.
Od roku 1978 pracoval v Iráku, kde v letech 1979–1980 převzal po dr.
Budayovi post šéfa expedice „Mapování západní pouště Iráku“. Spolu
dokončili „Report on Geological Survey of the Western Desert in Iraq“, a
zprávu obhájili. V roce 1981 opět pracoval na universitě v Ottavě. Poté byl v
letech 1982–1983 a 1985 expertem OSN v Thajsku při průzkumu mořských
ložisek cínu a v roce 1985 pracoval v Jemenu a Tanzánii. Od roku 1986 do
1990 byl vedoucím expedice v Sýrii, která byla úspěšně ukončena a
obhájena.
V roce 1993 nastoupil na katedru Petrologie a strukturní geologie
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kde pracoval 10 let nejdříve jako
tajemník vzdělávacích projektů TEMPUS a JEN, financovaných Evropskou
Unií, a posléze jako asistent prof. Schulmanna až do roku 2003, kdy odešel
do penze. Dosud dr. Hak publikoval cca 100 prací v našich i zahraničních
časopisech. Popsal 5 nových minerálů a je po něm pojmenován i minerál
tetraderitové skupiny – hakit. Své zkušenosti ze zahraniční, odborné a
organizační zkušenosti rád předával svým mladším kolegům a kamarádům.
Odborné znalosti i zážitky z práce v cizině prezentoval při odborných i
popularizačních přednáškách.
Jaroslav je ve svých devadesáti letech v dobré fyzické a psychické pohodě.
Milý Slávku! My, všichni Tví kamarádi a žáci, Ti přejeme do dalších let mnoho
psychické pohody, humoru a zdraví.
♦ Mojmír Opletal má 80!
Stanislav Čech
Mojmírovi Opletalovi pogratulovali v dubnu jeho bývalí kolegové a současní
kamarádi k jeho 80. narozeninám. Při té příležitosti Mojmír, zvaný Mója,
odkryl některé zajímavosti ze svého života. Třeba okolnosti, za nichž se
narodil. Narodil se 22. dubna 1941 v protektorátu Čechy a Morava v
Prostějově. Pocházel ze smíšené česko-německé rodiny. Když byla jeho
matka v porodnici, otec Adolf (elitní předválečný letec) ji prý přesvědčoval,
aby to aspoň ještě den vydržela a Mojmír nepřišel na svět k výročí narození
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říšského kancléře Adolfa Hitlera (20. dubna 1889). Tak se narodil 22. dubna,
což je den narození V. I. Lenina (22. dubna 1870). Sám Mojmír uvádí den
narození 21. dubna, jelikož tehdy prý byl letní
čas. Není známo, jestli ho to ovlivnilo, když se
v životě rozhodoval, zda jít doleva, doprava či
rovně. Ale rozhodli jiní. Rodiče se přestěhovali
z rodného městyse Konice u Prostějova v r.
1951 do Prahy. Mojmír se přihlásil na Vyšší
průmyslovou školu geologickou v Praze, což
bylo jedno z jeho nejdůležitějších rozhodnutí
v životě. Od té doby se celý život věnuje
geologii. Jeho profesní kariéra byla zevrubně
popsána ve Zpravodaji České geologické
společnosti 14/2012 při příležitosti jeho 70.
narozenin, nebo v současné době ve
Zpravodaji Konice z dubna 2021, či v Reportérovi č. 80/2021 pod názvem
„Jsem Mója, geolog a děda českého hiphopu“. Publikoval mnoho prací a
monografií nejen z „tvrdé“ petrografie, ale i z dalších oborů: geofyziky,
ložiskové geologie, hydrogeologie a geochemie.
Jako významná osobnost je uveden ve Wikipedii, ve vědeckém portálu
Research Gate má prezentováno 18 publikací. Od roku 2008, respektive od
roku 2011, je sice Mojmír v důchodu, ale i přes bolestnou ztrátu ženy Hanky
v r. 2019 stále vyvíjí různorodou intenzivní činnost. Na sociálním
webu Linkedin je veden jako profesionál v oboru Důlní průmysl a kovy. Má
živnostenské
oprávnění
pro
technické poradenství v oboru
geologický průzkum. To využil,
když se podílel na objevení
nových pramenů běloveských
minerálních vod v Náchodě v r.
2015, což neušlo médiím.
Vystupuje v soutěžních pořadech
v televizi, je členem šachového
klubu USK v Praze na Folimance.
Ale především neustále sepisuje
různé články nejen z geologie,
překládá z polštiny do češtiny, publikuje na webu, píše básně, memoáry a
vzpomínky na své kolegy. A také se pravidelně schází s bývalými kolegy a
přáteli v pivnici „U hrocha“ a na tzv. Nádražce, kde se diskutuje nejen o
geologii. Zde Mója předává své bohaté profesní i životní zkušenosti mladším
a sype z rukávu své pověstné “mójovské“ vtipy. Vše nejlepší do dalších let.
Obr. 1. Geologické mapování, Krkonoše 2006.
Obr. 2. V šachovém klubu USK.
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►►► Vzpomínky našich pamětníků
♦ Prof. RNDr. Miroslav Štemprok, CSc. – 4. 3. 1933 – Moje cesta
v geologii terénem a laboratořemi
Můj zájem o neživou přírodu začal sbíráním nerostů
v dobĕ studia na gymnáziu v Praze-Libni. Přispĕla
k tomu náhoda, že nedaleko vesnice, kam jsem
každoročnĕ jezdil na prázdniny, je malý výskyt
olovĕno-zinkových rud. Z prospekce tohoto výskytu
krátkou štolou raženou na počátku dvacátého století
vznikla halda rudniny s úlomky galenitu a sfaleritu,
které byly prvními vzorky mojí vznikající sbírky
minerálů.
Ještĕ jako gymnazista jsem našel kontakt na
Geologicko-geografickou fakultu v Praze (tehdy
samostatnou část Přírodovĕdecké fakulty UK). Tam
mně z pedagogů zaujal doc. Jan Kutina, který u nás úspĕšnĕ rozvinul
genetickou mineralogii výzkumem rudního ložiska Příbram. Jeho přístup
jsem velmi ocenil a využil při svých studiích.
Na
Geologicko-geografickou
fakultu
(tehdy
samostatnou
část
Přírodovĕdecké fakulty) jsem byl přijat v roce 1951 a ukončil její studium v
roce 1955. Tématem mojí diplomové práce byla geneze cíno-wolframového
ložiska Cínovce v Krušných horách. Výzkum tohoto ložiska mnĕ přivedl
ke specializaci na problematiku cíno-wolframových ložisek greisenového
typu, které jsem se vĕnoval v různé míře po celou dobu své profesní dráhy.
Po ukončení vysokoškolského studia jsem nastoupil do Ústředního ústavu
geologického v Praze, kde jsem pracoval na projektech ložiskové geologie.
Podílel jsem se na výzkumu cíno-wolframových ložisek v Krušných horách
a ve Slavkovském lese a na studiu žulových intruzí s nimi spojených.
Pracoval jsem také na výzkumu fluoritových ložisek ve východních Krušných
horách.
V té dobĕ se průzkum rudních ložisek provádĕl především za použití
technických prací, jakými byly rýhy, vrty, průzkumné štoly a šachtice, které
poskytovaly solidní podklad pro geologické posouzení lokality. Ve vĕdeckem
zpracování dokumentačních vzorků odebraných z tĕchto prací jsem vidĕl
způsob, jak nákladnĕ získaný geologický materiál efektivnĕ zhodnotit
a zachovat.
V Ústředním ústavu geologickém jsem studoval fluoritové ložisko Vrchoslav
a společnĕ se Zdeňkem Vejnarem fluoritové ložisko Jílové ve východních
Krušných horách. Pokračoval jsem ve výzkumu ložiska Cínovce
vyhodnocením hlubokého strukturního vrtu v žulové klenbĕ. Zkoumal jsem
rovnĕž žuly a scheelitovou mineralizaci ve Smrčinách. S Vĕrou Lomozovou
jsem studoval teplický rhyolit ve východních Krušných horách a jeho
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litogeochemii s cílem určit zóny greisenizace jako možné ukazatele skrytých
vrcholů rudonosných žul. S Vrastislavem Blechou jsem řešil na základĕ
geofyzikálních dat velikost a tvar žulových tĕles, na která je vázáno cínowolframové zrudnĕní v Krušných horách a ve Slavkovském lese. Lamprofyry
Krušných hor jsem studoval s Edvínem Pivcem a Jiřím Novákem především
v rudním revíru Horní Krupky.
Byl jsem vedoucím projektu Mezinárodního geologického korelačního
programu „Mineralizace spojená s kyselým magmatismem (MAWAM)“ za
účasti geologů z dvanácti zemí. V létech 1977–1984 jsem byl generálním
sekretářem Mezinárodní asociace pro genezi rudních ložisek (IAGODu)
a v létech 1984–1992 jejím druhým místopředsedou.
Byl jsem oceněn medailí Cyrila Purkynĕ za zásluhy o Ústřední ústav
geologický a medailí Kutiny-Smirnova IAGODu za vynikající přínos
k ložiskové geologii. Vážím si také toho, že jsem byl jmenován čestným
doživotním členem IAGODu.
Na pozvání prof. I. Plimera jsem uskutečnil v roce 1984 přednáškovou cestu
po Austrálii s návštĕvou akademických ústavů a pracovišť geologického
průzkumu. Vedl jsem projekt prospekce cínových rud v severním Maroku
a působil jako konzultant výzkumu a vyhledávání cínových ložisek v Jižní
Africe pro Geologickou službu v Pretorii. Pracoval jsem také pro podnik
Intergeo při prospekci cíno-wolframových ložisek v Mongolsku. Byl jsem
expertem firmy Shell při vyhledávání cínových rud v Novém Skotsku
v Kanadĕ a firmy Minerex při výzkumu wolframových rud v Rakousku.
Působil jsem jako poradce prospekce cínových a wolframových rud Švédské
geologické služby a jako konzultant problematiky rudních ložisek při
geologickém mapování Vietnamu geology ÚÚG.
Jako hostující výzkumný pracovník jsem studoval rozpustnost cinabaritu
v sulfidických roztocích v laboratoři prof. H. L. Barnese na Pennsylvánské
státní univerzitĕ v USA. V experimentální prácí na rudních soustavách jsem
pokračoval v laboratořích G. Kulleruda v Geofyzikální laboratoři Carnegieho
institutu ve Washingtonu D.C. a G. Moha na Univerzitĕ v Heidelbergu.
V Ústředním ústavu geologickém v Praze v Hradební ulici jsem vybudoval
experimentální laboratoř pro výzkum fázových rovnovah rudních minerálů.
Studoval jsem v ní nĕkteré minerální asociace cínových a wolframových
paragenezi spojených se žulovými intruzemi. Na moji práci navázal Milan
Drábek v laboratoři České geologické služby v Praze na Barrandovĕ. Ve
spolupráci s Janem Voldánem z Výzkumného ústavu sklářského v Hradci
Králové jsem mĕřil rozpustnost oxidů cínu, wolframu a molybdenu
v jednoduchých křemičitých taveninách a taveninách o složení žuly.
S Drahošem Ryklem z Geologického ústavu AV ČR jsem studoval působení
různĕ koncentrovaných solných roztoků na cínoveckou žulu s cílem
napodobit podmínky greisenizace.
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V létech 1970–1980 jsem byl kordinátorem ložiskového výzkumu
badatelského programu ČSAV, v létech 1990–1994 předsedou České
geologické společnosti a mezi léty 1996 a 2000 předsedou Českého
národního geologického komitétu.
Jako externí pedagog jsem přednášel kurz fázových rovnováh v geologii na
Přirodovĕdecké fakultĕ UK v Praze. Docentem experimentální rudní
geologie jsem byl jmenován v roce 1969 a profesorem ložiskové geologie
v roce 1993. Na Přírodovĕdeckou fakultu jsem přešel z Ústředního ústavu
geologického v roce 1994 a stal se ředitelem Laboratoří geologických
ústavů. V této funkci jsem působil do svého odchodu do důchodu v roce
1998. Na fakultĕ jsem zůstal jako emeritní profesor na Ústavu petrologie a
strukturní geologie Přírodovĕdecké fakulty UK.
♦ RNDr. Karel Němeček – 21. 3. 1933 – O mé cestě k inženýrské geologii
Byl jsem požádán, abych do čísla 33 Geologického
zpravodaje – jako stejný ročník narození – napsal o
své činnosti geologa. Slíbil jsem to a vypracoval
přehled geologických aktivit mého života.
Po maturitě na táborském gymnáziu v roce 1951
jsem se nedostal pro tzv. třídní původ na žádnou
vysokou školu. Otec byl před rokem 1948 podnikatel,
potom pracoval jako člen výrobního družstva
invalidů. Tak jsem pracoval jako dělník v papírnách a
vyráběl pouzdra na brýle. Když tehdy otevírali na
geologické průmyslovce v Praze abiturientský kurs,
dostal jsem se na něj.
Po jeho absolvování v roce 1953 druhou maturitou jsem se na umístěnku
ocitl u Severočeského rudného průzkumu, n. p. Teplice lázně v Čechách
jako pomocný geolog u závodu Kraslice, na pracovišti důl Rotava. Zde
probíhal průzkum wolframitového ložiska. Také pod vedením Ing. Vlastimila
Svobody jsem se účastnil kolektorských prací na ložisku Cu-rud Tisová u
Kraslic. Na základě doporučení závodní rady dolu Rotava pro mé dobré
výsledky při prospekci – s tím, že očekávají můj návrat na pracoviště po
studiu – jsem byl přijat na Geologicko-geografickou fakultu Karlovy university
v Praze, kde začínala nová specializace – inženýrská geologie.
Velká část přednášek se konala na ČVUT u akademika Q. Záruby, prof.
Fencla a doc. Hromady, ale získal jsem též znalosti z pružnosti a pevnosti,
dopravního, tunelového a hydrotechnického stavebnictví. Studium jsem
ukončil diplomovou prací ,‚Inženýrsko-geologický průzkum pro průmyslový
přivaděč vody z Ohře‘‘ (úsek Vernéřov – Březenecký potok, 1959).
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Opět na tzv. umístěnku jsem se dostal k Agroprojektu Jihlava. Výstavba
kravínů a meliorizace pozemků vyžadovaly tehdy inženýrsko-geologický
posudek, těch jsem
zpracoval několik a pak
mně zastihla vojna a
delimitace
krajů.
Podařilo se mi opustit
zemědělství a dostat se
k Jihočeským stavebním
hmotám, n. p. ve Veselí
nad
Lužnicí
jako
podnikový geolog. Ty
obhospodařovaly v kraji
kamenolomy, pískovny a výrobny stavebních hmot.
Odtud byla již krátká cesta ke Geologickému průzkumu, závod České
Budějovice. Jako odpovědný řešitel jsem pak pracoval na lokalitách Roudná
u Tábora, Lipnice u Třeboně (dinasové písky), Třeboňsko – bentonity,
Halámky – vyhledávací průzkum štěrkopísků a živcových písků. Na horním
toku Lužnice jsem se zabýval akumulacemi písčitých náplav o mocnosti až
30 m, dodnes se tu těží a po těžbě zůstávají jezera vhodná pro rekreaci.
Po útlumu ložiskových prací v jižních Čechách jsem byl postaven před úkol
řešit hydrogeologické poměry při průzkumu uhelných ložisek v kladenskorakovnické pánvi, zadaný jako státní výzkumný úkol, a to na vrtech
hlubokých i přes 1 km. To vyžadovalo
v letech 1964–1968 zavedení metod
aplikovaných v naftové geologii, a
v podniku
Geologický
průzkum
Ostrava. Při vyhodnocování byla
využita zejména metodika prací J.
Jetela z výzkumu podloží české
křídy. Nově zjištěné hydrogeologické
poměry a báňskotechnické poměry,
s důrazem
na
výskyt
vysoce
mineralizovaných solanek sycených
CO2, jsou dokumentovány v mé práci
K. Němeček (1971) ve Sborníku
geologických věd, řada HIG sv. 8.
Tam se zmiňuji i o tom, kde jsou
kořeny názvu města Slaný.
Nemohu dále opomenout moje práce
při sanaci petřínské stráně od Strahovské po Kinského zahradu v Praze,
zejména pak pro sanaci lanové dráhy (1966–1969) v exponované rekreační
oblasti Prahy, na Petříně, pod restaurací Nebozízek. V roce 1965 byl
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zastaven provoz lanovky a v roce 1967 na jaře následoval hlavní pohyb
sesuvu. Obvyklou příčinou vzniku sesuvů bývá změna režimu podzemní
vody ve svahu a zanedbaný až nefunkční starý drenážní i kanalizační systém
v příhodných geologických podmínkách. Po zavedení vodovodní sítě
nahrazující vody ze štol i zde poklesl zájem o odvedení vod ze svahu. Na
základě prací A. Absolona a K. Němečka se podařilo nalézt, zaměřit a
převážně nově zpřístupnit 18 štol ražených jako jímací nebo průzkumné
štoly pro historickou prospekci křídového uhlí. Nejstarší letopočet byl
nalezen rok 1781. U Nebozízku byly Geoindustrií odvedeny vody z ústí dvou
štol a v rámci sanace vyraženy nové odvodňovací štoly (blíže viz K.
Němeček, 1969, Geologický průzkum XI, č. 12). K obnovení provozu lanovky
došlo až v roce 1985.
Velkou akcí koncem šedesátých let minulého století byly průzkumné práce
pro výstavbu sídliště Praha – Severní město Prosek, kde byly řešeny
v souborech dvaceti zpráv otázky nebezpečí poddolování a výskytu
podzemních prostor po divoké těžbě křídových písků. Až třípatrové dobývky
na okraji prosecké tabule ohrožovaly již rozjetou výstavbu celého areálu a
např. i velkokapacitních garáží Dopravního podniku Praha – Klíčov. To
vyžadovalo nasazení až šestnácti vrtných souprav na nepřetržitý provoz,
zčásti i báňských čet, což zřejmě
dosud
v inženýrské
geologii
v Čechách nebylo překonáno.
Akce Prosek stála u vzniku
Odboru
inženýrské
geologie
podniku Geoindustria (OIG), který
jsem pak vedl od roku 1973.
Postupně se touto činností
v podniku zabývalo okolo 120
vysokoškoláků
a
střednětechnických pracovníků geologie.
K tomu jsem na čas ještě převzal hydrogeologický odbor, který měl těžiště
prací při ochraně západočeských lázní před těžbou uhelných ložisek.
Z významných prací OIG lze uvést podrobné inženýrsko-geologické mapy
Prahy měřítka 1 : 5 000, vydané tiskem pro potřeby územního plánování
útvaru hlavního architekta. Edici vedl R. Šimek (PÚDIS) a listy vypracované
s Geoidustrií – OIG pokryly celou velkou Prahu. Na prvním listu vzniklém
v Geoindustrii – OIG (Praha 6-0, Holešovice) jsem pak založil v roce 1971 i
svoji doktorskou disertační práci.
Až do odchodu do důchodu začátkem devadesátých let minulého století
jsem nejen vedl odbor inženýrské geologie, ale dostal jsem se i do zahraničí.
Na mezinárodním kongresu IG v Paříži (1970) jsem získal poznatky o
metodách zakládání staveb, zejména na pilotách, které pak podnik
realizoval, stejně jako konstrukční a těsnící pilotové stěny na celé řadě míst
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v Československu. Aktivně jsem vystoupil i na kongresu v Madridu v roce
1978, zúčastnil se i na společné práci s VSEINGEO Moskva pro Instrukci o
metodice prací v inženýrské geologii, akvizičních prací s nabídkami
průzkumných prací přehradních míst v Alžírsku, z nichž jsme realizovali
průzkum u města Bekkouche l´ait blíže Annaby a Constantine
v osmdesátých letech. Jako konzultant jsem v roce 1986 v Číně vystoupil na
projektované přehradě Tři hrdla. Ve Wuchanu jsem měl na tamní universitě
přednášku o sanačních pracech na sesuvech půdy a propagoval jsem užití
horizontálních odvodňovacích vrtů, u nás tehdy realizovaných, mimo jiné na
sesuvu lanové dráhy na Petříně.
Jako člen pracovní skupiny jsem se podílel na vydání knihy Geology and the
Environment v rámci UNEP a UNESCO, Paříž 1988. V osmdesátých letech
jsem
v Libyi
pracoval
na
geologickém mapování v měřítku
1 : 250 000 na listu al Gharbyíah
a pak na inženýrsko-geologickém
průzkumu pro výstavbu závodu
v Khitnah
area,
kde
byla
věnována zvláštní pozornost
fluvioeolickým
sedimentům
z hlediska jejich mechanických
vlastností a kerným sesuvům. Na
Kubě v Havaně v roce l987
uspořádali při Escuela superior de los cadros Minbas pro tamní geology
postgraduální kurz „Inženýrská geologie ložisek nerostných surovin“, který
jsem vedl. Milé bylo od kubánské strany ocenění titulem profesor h. c., u nás
neobvyklé. K dalším místům, kde jsem zanechal také své stopy, patřilo např.
bývalé hlavní město Bulharska – Veliko Tarnovo, kde jsem zpracoval
inženýrsko-geologický posudek pro novou elektrocentrálu, jejíž výstavbu si
vyžádalo slavnostní osvětlení hradeb okolo tamního kopce Carevec a
ozvučení zvony v rámci audiovizuálního programu dodávaného Artcentrem
Praha v rámci oslav milénia bulharské státnosti.
Po roce 1990 došlo k rozpadu Geoindustrie a na nějaký čas i k útlumu
geologických zakázek, o které nebyl v té době zájem. Tak skončily i mé
pracovní aktivity a mohl jsem se po odchodu do důchodu plně věnovat
rodině.
Obr. 1. Na základně geologického mapování Libye 1 : 200 000 na listu al’
Gharbyiah.
Obr. 2. Výchoz smykové plochy sesuvu před vchodem do restaurace
Nebozízek (1967).
Obr. 3. Alžírsko, horská silnice na pohoří Djudjura.
Obr. 4. Wuchan, Čína. Přednáška na College of Geology (1986).
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♦ Dr. František Marek – 1. 10. 1933
Jako kluk vyrůstající na pasekách u malého
městečka (Kopřivnice) jsem tíhnul k přírodě, což se
po válce v jinošském věku promítlo i do příslušností
ke skautské organizaci. Po absolvování v té době
měšťanské (dnes základní) školy jsem studoval na
dvouleté obchodní škole (l948–50) kde jsem získal
aprobaci pro čtyřleté působení co by provozní
účetní v n.p. Tatra Kopřivnice. Souběžně v letech
1952–54 studiem na „Večerní jedenáctileté škole
pro pracující v Příboře“ jsem si doplnil vzdělání a
složil maturitu.
Skaut byl nahrazen Svazem mládeže, takže naše
původní činnost se dostala pod ochranná křídla Lašského muzea v
Kopřivnici. Současně probíhal na nedalekém ložisku vápence Štramberk tzv.
záchranný výzkum Slezským studijním ústavem v Opavě. Jednotliví
specialisté navázali kontakt i s muzeem v Kopřivnici. Geologické práce tam
prováděla paní RNDr. Marie Prosová, která nás vzala do terénu a něco
zajímavého nám o své práci a geologii této lokality sdělila. Zanechalo to v
nás – ve mě a mém celoživotním kamarádovi – J. Veselém – tak výraznou
stopu, že když jsme se rozhodovali o následném studiu po maturitě, shodli
jsme se na geologii. Tu jsme studovali a absolvovali na brněnské
přírodovědecké fakultě pod vedením profesorů K. Zapletala a J. Sekaniny v
roce 1959.
Naše počátky geologické praxe se realizovaly na pracovištích Geologického
průzkumu Brno, závodu Rýmařov (ten plurál platí i pro mou choť Miroslavu
roz. Kumrovou). Styl mého zapracování snad nejlépe dokumentuje
skutečnost, kdy v den našeho nástupu a čekání na oblastního geologa se ke
mne najednou přivalí geolog po kterém mám geologické práce přebírat s
otevřenou náručí: „To je výborné, že jsi tady. Já ti zítra v terénu předám moje
lokality, neboť pozítří nastupuji v severních Čechách“. A tak se i stalo. Protáhl
mne po terénu čtyř lokalit (jedna s pegmatity, druhá Cu rudy a dvě na
dekorační a štěpný kámen), předal pár papírů (převážně ideové projekty) a
vrátili jsme se do Rýmařova. Druhý den mi bylo oznámeno, že mé pracoviště
bude na úseku v Heřmanovicích, kam mě někdo příležitostně vezme autem.
Veřejná doprava byla časově velmi náročná: lokálkou do Valšova, přestup
na trať do Krnova a z Krnova autobusem směr Jeseník. Návaznost spojů –
jak kdy. Když jsem se dostal do Heřmanovic, byl mi ukázán věnec
zabudovaných škvárobetonových tvárnic, na kterých bude postavena
kancelář pro geology a případný další „pomocný“ personál. Šéf úseku,
provozní technici a sklady měli již zabydlené budovy.
Pokud se týká ubytování a stravování, to bylo ponecháno na mé iniciativě.
„Hotel“ v Heřmanovicích sice byl, ale abych se v něm mohl dlouhodobě
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ubytovat nepřicházelo v úvahu. Za mé nástupní pracoviště byly považovány
Heřmanovice, proto jsem neměl nárok na tzv. odlučné, při čemž z nástupního
platu 850 Kčs se takový to luxus nedal ufinancovat.
Totéž nás očekávalo v Rýmařově, kde jsme byli nuceni navíc „žebrat“ o
podnájem pro dva. Vidina majitelů domků, že by se mladým manželům u
nich mohlo narodit dítě, byla pro ně zcela nepřijatelná. Útěchou nám mohlo
být, že v té době bylo v Rýmařově rozestavěno 72 bytů a v pořadníku na
MNV jsme se na dvou pokojový byt umístili na druhém místě. Jenže to jsme
ještě neměli tušení, jaká kouzla jdou s takovými věcmi dělat. Já jsem byl
povolán realizovat nejčestnější službu státu (zkrácenou vojenskou službu).
Po rozdělení všech 72 bytů na nás z druhého místa byt nezbyl. Samozřejmě,
že všichni od vedení závodu až po samosprávu se divili, nicméně nikdo se
neangažoval, aby došlo k nápravě. Má energická paní popsala celou
záležitost a poslala stížnost na prezidentskou kancelář. Přes ONV Bruntál
byla nakonec naše stížnost vyřízena kladně. Problém s bytem však zdaleka
neskončil. Parkety v bytě byly položeny na nedostatečně vysušený podklad
a spolu s nevětráním dosud nepředaného bytu se zvlnily místy až do 35 cm
vysokých vypouklin. Další stížnosti z nás v Rýmařově již udělaly notorické
stěžovatele.
V takovýchto podmínkách moje odborná činnost z počátku probíhala
systémem pokus – bingo – omyl. Moje žena nastoupila na geologicky
konsolidovanější pracoviště na ložisku polymetalických rud na Horním
Městě. Mimo to realizovala četné průzkumy na ložiskách písků a kameniva
na severní Moravě.
Po návratu z „vojny“ jsem byl delegován na úsek Králová do
Hornomoravského úvalu, kde se řešila problematika ložisek železných rud
typu Lahn Dill. Asi po roce se rozběhl relativně rozsáhlejší průzkum na
ložisku vápenců a cementářských surovin ve Štramberku, který řešil jak
kvalitativní parametry vápenců z hlediska využití především pro hutní a
vápenickou výrobu, tak hydrogeologické poměry při předpokládaném
jámovém zahloubení lomu, ale i stabilitu lomových stěn narušených
clonovými odstřely.
Souběžně s dokončováním vyhodnocovacích prací na tomto úkolu jsme
získali odpovídající byt pro čtyřčlennou rodinu v Brně. Tuto příležitost jsme i
s ohledem na zdravotní stav mé paní (astma) rádi využili. Bohužel, náš
příchod na pracoviště Geologického průzkumu v Brně byl zásahem do tam
zaběhnutých poměrů a i když nedošlo k žádným vážným nedorozuměním,
přece jen bylo cítit, že jsme cizí. Moje žena brzy získala místo podnikového
geologa ve Štěrkovnách a pískovnách Brno a já jsem se přemístil na nově
vznikající pracoviště Geoindustrie Praha, geologické oblasti Jihlava v Brně.
Zde jsem navázal na dřívější konexe a to především pracemi pro Silnice
Ostrava, Štěrkovny Brno, Štěrkovny Praha, ale stále více jsem se angažoval
i při prostorovém modelování ložisek cementářských a vápenických surovin
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metodou mikrobloků ve spolupráci s autorem této metody RNDr. Václavem
Němcem. Potřeba těsné spolupráce mezi geologem a programátory a
operátory resortního výpočetního střediska v Praze na Barrandově mne
přiměla již v pokročilém věku absolvovat postgraduální studium na VUT v
Brně v oboru programování a hromadné zpracování dat.
Z hlediska osobního poznání významným „intermezzem“ byla má půlroční
účast při základním geologickém výzkumu na Sahaře – jižně a jihovýchodně
od lybijské Sabhy.
Terénní geologické práce do konce mého zaměstnání u Geoindustrie
spočívaly výhradně při průzkumu ložisek nerudných surovin (drcené
kamenivo, písky a štěrkopísky).
Po skončení zaměstnání jsem se (jako OSVČ) zabýval drobnými zakázkami
geologických prací na ložiskách nerudných surovin do roku 2013, tedy do
mých 80 let.
♦ Ing. BOHUMIL KUBA – 23. 11. 1933 – 25. 10. 2017
vzpomíná syn František Kuba
Jmenuji se František Kuba a jsem třicet let novinářem
týdeníku Region a Deníku. Můj otec Bohumil Kuba
(1933–2017) byl přes třicet let důlní geolog. Rozhodl
jsem se uspořádat rodinné vzpomínky a životopisná
fakta tak, aby je mohli sdílet jeho kolegové, co se
zdraví Zdař Bůh, a případně také ti, které zajímá
historie.
Důlní geolog Bohumil Kuba měl ve svém pokoji
obrovskou knihovnu, kříž, obraz venkovské chalupy,
olejomalbu těžní věže, kalendáře s motivy velehor,
fotografie rodiny a chaty Kubaloupky v Suché Rudné,
kterou vlastnoručně postavil. Byl starosvětský katolík, chatař, horolezec,
turista, zahrádkář a milující i přísný otec. Narodil se v listopadu 1933 ve
vesnici Březsko u Konice, takže mohl nám dětem vyprávět o životě za
Protektorátu a také o válce jak je vnímal pohledem žáka základní školy.
Třeba jak v jejich třídě obraz československého prezidenta nahradili
portrétem německého vůdce, nebo jak v Konici schovávali před Němci sochu
sokola z místní sokolovny. Vzpomínal na nebezpečné klukovské hry, když
po válce byly lesy a louky kolem Březska plné munice po ustupující německé
armádě. Jeho sestra prý dodnes má jizvu od dětských her se střelným
prachem.
Rodným jazykem Bohumila Kuby bylo horácké nářečí, takže v zahradách
tam místo švestek trhali kadlátka a místo brambor sklízeli „zemske japka“. V
jeho rodném domku přivedli rodiče na svět čtyři sourozence. Bylo tam cítit
chlívek s kozou a pašíkem, seno z králíkárny a benzín z motorky. Také
cigarety, slivovice a uzené maso. Tatínek František Kuba (po kterém se
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jmenuji František Kuba i já) vyprávěl svým čtyřem dětem, jak za císaře pána
narukoval do první světové války v rakouské uniformě. V Rusku dezertoval
a pak kdesi na Urale pracoval v kovárně a čekal na vznik Československa,
aby se mohl vrátit s českými legionáři transsibiřskou magistrálou domů do
Březska.
V Březsku bylo velkým přáním rodičů, aby aspoň jedno ze čtyř dětí mohlo
studovat. Byl to právě Bohumil Kuba, kdo s podporou rodiny absolvoval
gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově. Maturoval 1953, takže nepochybně
v Prostějově zažil protikomunistické demonstrace, které vypukly po
odstranění sochy T. G. Masaryka. Pořad Reportéři ČT v dubnu 2021 přinesl
svědectví pamětníků, jaké perzekuce potkaly studenty prostějovského
gymnázia v roce 1953. Je nám záhadou, proč se Bohumil Kuba nikdy
nezmínil o této události, kterou prožil jako devatenáctiletý student.
Nepochybně tato událost musela citelně zasáhnout všechny prostějovské
gymnazisty.
V otcově pozůstalosti jsme našli kartičku: „Bohumil Kuba, absolvent VŠB v
Ostravě si dovoluje oznámit, že 10. června 1958 byl promován inženýrem
geologie“. Bylo mu tehdy 25 let.
Nejdůležitějším zážitkem ze studia VŠB byla prázdninová výprava na lokalitu
Kříženec u Mariánských lázní v okrese Tachov v červenci 1954. Společně s
Ladislavem Siegerem (1935–2016), Janem Trenglerem, Vladimírem
Danysem a dalšími kolegy z geologické fakulty si vedli kroniku, nebo spíš
deník expedice. Po 47 letech se společně na Kříženec vrátili. Bohužel bez
Vladimíra Danyse, kterému zdravotní stav nedovolil výpravu zopakovat.
Bohumil Kuba mě požádal, abych jejich kroniky či deníky z výprav na
Kříženec v roce 1954 a 2001 nabídl archivu VŠB, nebo podobné instituci.
(Neboj se tati, myslím na to, ale zatím nebyl čas).
Bohumil Kuba se věnoval horninám nejen jako geolog, ale vyrážel do skal
také jako horolezec. Se svým bratrem Frantíkem vzpomínali na významné
průkopníky českého horolezectví, jako byli například Dina a Otakar Štěrbovi,
Zdeněk Vitoul, Květa Burianová, Michal Orolin nebo Ota Srovnal. V archivu
Bohumila Kuby zůstaly nejen fotografie z Tater, ale také z expedic na
Kavkaz, z Alma Aty v Kazachstánu a z Taškentu v Uzbekistánu. Byl v
Sovětském svazu několikrát, takže o svátcích jsme dostávali pohlednice od
sovětských přátel, hlavně z Charkova.
Přišlo mu vtipné, že by Bohumil Kuba mohl vyrazit na stejnojmenný ostrov
Kuba, takže začal plánovat zájezd s turistickou kanceláří do Havany. Čáru
přes rozpočet mu udělala Karibská krize 1962, když byly všechny zájezdy
na Kubu zrušeny.
Právě na horách potkal svou osudovou lásku Dobromilu Kubovou z
Olomouce. Náhoda tomu chtěla, že oba měli příjmení Kubovi už za
svobodna, takže ve svatební den odpadlo rozhodování, kdo si po kom si
vezme jméno. V pozůstalosti jsme našli dopis z roku 1965, ve kterém
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Bohumil píše své vyvolené Dobromile, že právě dal výpověď v
Jáchymovských dolech závod Javorník, a žádost o novou práci podmiňuje
přidělením služebního bytu. V dopise zvažoval, zda mu vyjde „Nové město“
(pravděpodobně šlo o Nové Město na Moravě s dojížděním do uranových
dolů v Dolní Rožínce) nebo Bruntál (s dojížděním do dolů na zinek a olovo v
Horním Benešově). V těchto dopisech se často zmiňuje o své motorce. My
jsme ho ale nikdy neviděli řídit motorku ani auto, přestože řidičský průkaz
měl.
Nakonec mu vyšel Horní Benešov s bytem v Krnově, kde jsem se v prosinci
1967 narodil. Když otec v roce 1966 opustil Javorník a nastoupil do Rudných
dolů v Horním Benešově, měl 34 let.
V roce 1971 v Krnově získal
zahrádku, na které hospodařil se
svým kolegou Františkem Horákem,
který na šachtě v Horním Benešově
pracoval jako zásobovač. Práce v
Horním Benešově Bohumilu Kubovi
vydržela do důchodu. Zahrádka a
přátelství s Frantíkem Horákem až
do smrti. Pak zahrádku shrnul
buldozer, a dnes se tam staví obchvat Krnova. Hornobenešovské doly krátce
po jeho odchodu do penze ukončily těžbu a navždy zavřely.
V jeho krnovském bytě dnes bydlím já, František Kuba se svou rodinou. V
pozůstalosti jsme našli například milé „usnesení“ z října 1967, tedy měsíc
před mým narozením. Kolegové ze šachty v Horním Benešově Ladislav
Janiga, František Ponížil, Antonín Novák a Zdeněk Trubelík se zavázali, že
vydrží týden nekouřit. Bohumil Kuba a Marie Fargašová jejich usnesení
podepsali jako svědci, kteří budou vybírat pokuty za porušení a vyplácet
prémie těm, kterým pevná vůle vydrží.
Bohumilovi a Dobromile Kubovým se v Krnově postupně narodily tři děti:
František (já), Jan a Zuzana. V té době už horolezectví pověsili na hřebík.
Jako rodina s dětmi dávali přednost turistice, vlastivědným výletům,
zahrádce a chataření. Zatímco jiné rodiny šetřily na auto, Kubovi se bez něj
obešli. Ušetřili na chatu Kubaloupku v Suché Rudné, kam jsme vyráželi
výhradně vlakem a autobusem. Společně s geology a báňskými historiky
Josefem a Vierou Večeřovými a Jaromírem Novákem Bohumil Kuba v okolí
Suché Rudné hledal dávné těžební jámy, odvaly štol, prospektorské sondy i
sedimenty přemístěné rýžováním zlata. V Suché Rudné ho také často
navštěvoval kolega František Drkal se svou rodinou.
Bohumil Kuba měl „odfárané roky“, takže stejně jako havíři odešel do
důchodu už před šedesátkou. Bohužel předčasně se stal nejen důchodcem,
ale také vdovcem. Těžce nesl rozhodnutí ukončení těžby v Horním
Benešově. Nedokázal se smířit se stavbou obchvatu Krnova, který dnes
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vede přes jeho zahrádku. Na druhou stranu si užil důchodu v dobré kondici,
takže vyrážel za vysokohorskou turistikou třeba do Alp. Z bývalých kolegů
mu často telefonoval Cyprián Mikyta, když ho zval na srazy absolventů VŠB
a Ladislav Sieger z Horažďovic, se kterým ho pojilo celoživotní přátelství.
Bohumil Kuba považoval za velké vítězství, když se mu v době socialismu
podařilo na měsíc vycestovat na Západ za sestrou Marií, která emigrovala
do Švýcarska. Bylo pro nás záhadou, že devizový příslib dostal člověk, který
těžil strategický uran, cestoval po Sovětském svazu a má sestru v emigraci
na Západě. Možná v kádrových materiálech převážily jeho pracovní výkony.
Měl šuplík plný diplomů a odznaků za svou práci. Průkaz nositele čestného
odznaku vlády ČSSR a ÚRO získal jako vedoucí geologicko-měřičské služby
RD Horní Benešov. Na titulu „Vzorný pracovník“ z roku 1968 má dokonce
podpis ministra hornictví Františka Pence. My jako děti rebelující proti
autoritám jsme měli legraci z jeho odznáčků, protože nesly komunistickou
symboliku. Bohumil Kuba si svých medailí vážil, stejně jako byl hrdý na své
působení v armádě, kde to dotáhl na hodnost nadporučíka.
Žili jsme s Bohumilem Kubou a s našimi dětmi jako trojgenerační rodina v
jednom bytě. Dobře jsme spolu vycházeli a starali jsme se o něj až do konce.
♦ Zdeněk Hora, MSc. – 8. 6. 1934 – Vzpomínka na Otu Malicha
Ota Malich, o něco starší než já (myslím tak asi o dva roky), pracoval v ÚÚG
a na Kubu letěl v témže letadle jako já. Byl tam tři roky a dodnes pamatuji
den, kdy jsme ho šli doprovázet na letiště, když se vracel domů.
My se vlastně seznámili na mezipřistání v irském Shannonu, kde se
tankovalo na přelet přes Atlantik na druhou zastávku na Novém Foundlandu,
v místě jménem Gander. Letiště Shannon bývala po válce nutná zastávka
pro lety do Ameriky, Irové tam vybudovali doslova obchodní dům, kde se
neplatily clo a daně a dalo se koupit všechno od žvejkačky až po auta.
Klasický VW tam tenkrát měl cenovou visačku 1.600 US $. Na podzim roku
1962 jim obchod upadal, protože čtyřmotorové tryskáče už z Evropy doletěly
do USA rovnou – ale stará sláva tam byla ještě vidět a občas tam něco ještě
zastavilo. Během naší zástavky zrovna odbavovali let s cílem Boston, New
York. S Otou jsme to tam dobře prošmejdili, dali si v životě první Coca Colu.
Po příletu do Havany jsme nějakou dobu bydleli v hotelu Vedado v jednom
pokoji a společně objevovali zajímavosti města. Druhý den, když nás Květoň,
který na nás už čekal na letišti, přiděloval na různá pracoviště, zařadil Otu
na průzkum do ICRM a mne na těžbu do ECM. Bylo to od sebe dost daleko,
ale kontakt jsme po dva měsíce stále měli.
Pak přiletěla moje rodina, my jsme dostali byt a náš kontakt s Otou byl tím
pádem občasný a více formální. Ale už tenkrát Ota dával přednost
kubánskému rumu značky Bacardi, který tam tekl proudem a za pár babek,
místo aby bádal jak vyhodnotit křemence formace San Cayetano v provincii
Pinar del Rio. Ani za holkama nechodil a dával přednost výše kalorickým
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nápojům. Tenkrát většina zahraničních expertů bydlela ve dvou velikých
hotelech a v řadě menších vilek v jakémsi zahradním městě jménem
Marianao na břehu moře, na západ od potoka Almendares, mezi Calle 0
a Avenidou 4, zhruba nějakých 6 městských bloků, kde ještě sem tam bydleli
zčásti staří a zčásti porevoluční Kubánci. Ota pak bydlel v menším domě asi
dva bloky od nás ještě s někým, koho jsem neznal.
Jednou z večera šla skupina nějakých rusky mluvících odborníků z hospody
domů, už byla tma, a uprostřed bloku, z křoví co patřilo k vilce víc vzadu, od
chodníku viděli z křoví čouhat něčí nohy. A tak ze zvědavosti ke komu to
patří, prolezli křovím a zjistili, že to je někdo, kdo nevypadá kubánsky a bylo
zřejmé, že se naléval rumem. A protože měli zásadu, že nechat továryšče v
nouzi se nesluší a nebydleli daleko, měli svého gazíka, jeden pro auto
doběhl, naložili továryšče nohama dopředu, a začali objíždět od domu k
domu, kde věděli, že bydlí cizinci – aby toho, ze kterého se později vyklubal
Ota Malich, dostali do jeho postele, aby nemusel spát ve křoví. A tak
vždycky, když někam dojeli, vytáhli obyvatele z domu, ukázali Otův ksichtík
– neznal – dobrá, jeli dál, až narazili na někoho, kdo Otu znal a věděl, kde
bydlí. Ale když je tam dovedl, zjistili, že tam už byli a Otův spolubydlící, když
viděl v jakém je Ota stavu, ho předtím zapřel. Nikdo si nedovede představit,
jak toho spolubydlícího ti Rusové sprdli. Ale do své postele se tenkrát Ota
díky soucitným sovětským kamarádům z mokré čtvrti dostal. Co nakonec
udělal s těma kvarcitama nevím, ale dumal nad tím pár roků.
♦ Ing. Petr Koudelka, CSc. – 29. 8. 1935
Paní kolegyně Vysoká mne požádala o vzpomínky, což mě překvapilo,
protože nejsem pravověrný geolog, ale stavební inženýr, jehož zajímala a
zajímá inženýrská geologie a geotechnika. Nakonec jsem souhlasil, když
bylo řečeno, že mohu vybrat téma. Téma jsem rozmýšlel dlouho a dospěl
jsem k závěru, že pamatuji důležitější věci než stavby, metro, vědu,
experimenty a konference – že pamatuji válku, heidrichyádu, revoluci 1945,
komunistickou totalitu, ruskou okupaci 1968, normalizaci i neúplně
povedenou pěrestrojku 1989 atd. a že moje vzpomínky se často liší od
obecného povědomí.
Proto s omluvou se zde zabývám osobními neprofesionálními vzpomínkami,
k nimž patří i vzpomínka na skvělou a zapomenutou Fakultu inženýrského
stavitelství (ČVUT, Trojanova 13), na níž učila plejáda našich nejlepších
odborníků, např. prof. Quido Záruba. Domnívám se, že kolegům z mladších
generací, kteří se současně potýkají s koronavirem, může být užitečné
vědomí, že i starší generace se potýkala s problémy, kdy šlo o zdraví a o
život, a že nakonec jim předala svobodný stát, kterého by si měli vážit a
nedopustit jeho plíživou degeneraci.
Narodil jsem se v pohraničí v rodině malého obchodníka, což znamená, že
když mi byly 3 roky, vystěhovali jsme se do malého města v Podkrkonoší,
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které patřilo do tzv. třetí republiky a po 15. 3. 1939 do protektorátu Čechy a
Morava. Válka postihovala nás školáky tím, že jsme se museli učit
nenáviděnou němčinu. Špatný pocit i v nás dětech budily rudé plakátky, na
kterých byly desítky i stovky jmen včera popravených a které byly každý den
nové. Museli jsme mít na paměti, že nesmíme nic říkat o poslouchání BBC
a Hlasu Ameriky a další věci, protože by rodiče mohli být zastřeleni a napsáni
na těch rudých plakátech. Ke konci války 1944–1945 už to bylo veselejší.
Cedule „LN“ (letecké nebezpečí = volno) byly stále častější a tři angličtí
stíhači „kotláři“ nám létali předvádět akrobacii, protože byli z našeho města.
Škola se podobala dnešní koronavirové: obě školy (obecná s měšťanskou i
gymnázium) byly obsazeny vojenskými lazarety, v zimě nebylo uhlí na
vytápění, takže jsme dostávali úkoly na 14 dní nebo na měsíc. Neučili jsme
se asi rok.
Revoluci jsem viděl jako z první lóže. V Podkrkonoší začala dříve, 2. 5. 1945
v Semilech a o den později u nás. Bydleli jsme naproti gymnáziu, kde bylo
velitelství lazaretů, a při obědě jsme zahlédli pana Bauma (cukráře) v
uniformě poručíka československé armády ještě s jedním ozbrojeným
civilistou, jak jdou do gymnázia. Tam dojednali odzbrojení Němců za
respektování činnosti lazaretů. Tento stav trval do 6. 5. 1945, kdy přijela do
města obrněná jednotka SS, občany z náměstí a okolí zajali jako rukojmí a
postavili je na náměstí ke zdi s rukama nahoře před kulomet, což jsem viděl
na vlastní oči. Potom naložili osazenstvo z lazaretů na auta a chtěli postřílet
rukojmí. Tomu zabránil velitel lazaretů německý armádní plukovník, který ctil
dohodu mezi armádami, tj. s panem Baumem. Po odjezdu SS se revoluce
chytli ti, co byli doma a kolaboranti. V oficiální městské historii revoluce není
o panu Baumovi ani zmínka, přestože svojí odvahou a uniformou zachránil
mnoho životů.
Není pravda, že válka skončila 8. 5. 1945 (nebo 13. 5. 1945 v Milíně). Velká
většina Němců v pohraničí fanaticky bojovala dál. Ostatně na to byli předem
připraveni. Moje matka jela s přáteli v srpnu 1945 na výlet do Krkonoš,
poněkud se opozdili, a když za soumraku míjeli Voseckou boudu, armádní
hlídka, která měla boudu obsazenou, je zadržela a museli na boudě přespat.
Důvodem byla činnost Werwolfů. Vojáci nepřeháněli, ve dvě hodiny v noci
byla bouda přepadena a střílelo se až do svítání. Matka strávila noc pod
postelí. Odsun Němců byl proto nutný. Propagandy z obou stran bychom se
měli všichni vyhnout.
I když jsme čtvrtou třídu prakticky neměli, absolvovali jsme po válce pátou
třídu, a v roce 1946 jsem pokračoval na gymnáziu. To ale netrvalo dlouho,
protože vítězstvím dělnické třídy v únoru 1948 začala totalita a školské
reformy Z. Nejedlého a později s. Štola. Náš ročník 1935 jich prodělal
nejvíce, asi 11. Mimo jiné – z gymnázia jsme šli na jednotnou školu, pak na
gymnázium, které jsme ukončili o rok dříve (oktávu jsme dělali přes
prázdniny). Reformy měly ten výsledek, že jsme brali 3x dějiny Řecka a
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Babylonie, ale naše jen do Bílé hory, zeměpis celého světa 2x, Jižní Ameriku
3x, ale zeměpis naší republiky nikdy a co ještě horšího zeměpis Sovětského
svazu také ne. Chybí mi to dodnes.
Výběr vysoké školy v roce 1953 pro mne nebyl problém – chtěl jsem stavět
mosty – kvůli nádhernému šikmému obloukovému mostu přes Kamenici na
jejím soutoku s Jizerou na Spálově z roku 1938. Problém byl, že jsem byl
synem třídního nepřítele. Matka se odhodlala kvůli tomu navštívit náměstka
ministra školství – komunistu, kterého naši za heidrychiády ukrývali (šlo o
životy celé rodiny). Ten ji sice přijal, ale na prosbu o pomoc odpověděl:
„Třídní nepřátele nepodporujeme“.
Na Fakultu inženýrského stavitelství jsem se, zaplať Pán Bůh, dostal, což
bylo moje štěstí, protože jsem nevěděl, jak je špičková. Na konstrukční větvi
učily prakticky všechny legendy naší stavební vědy a profese: Z. Bažant ml.
(zakládání), Bechyně (mosty), V. Březina (matematické aplikace –
Žďákovský most), V. Dašek (stavební mechanika), F. Faltus (ocel), Hacar
(stavební hmoty), I. Hruban (betonové konstrukce), F. Kadeřávek
(deskriptiva), V. Koloušek (dynamika), A. Myslivec (mechanika zemin), O.
Novák (stavební mechanika), K. Rektorys (matematika), J. Straka (tunely),
Tesař (experimentální pružnost), Q. Záruba (geologie). Měli jsme to štěstí,
že staří pánové ze jmenovaných (Bechyně, V. Dašek, Hacar, I. Hruban, Fr.
Kadeřávek, Tesař) učili náš ročník naposled. Nemohu nevzpomenout na
„otce studentů“ pana Štechra, vedoucího děkanátu, který měl velkou zásluhu
na přátelském prostředí fakulty, což bylo v období ostře totalitních
padesátých let mimořádné. V zájmu objektivity musím uvést i R. Servíta
(pružnost), svého času známého hanlivými nápisy na toaletách u nás i po
celém světě (např. i v New Yorku). Hanlivé nápisy začali psát hoši o dva roky
výš (nevím, co jim provedl), ale ujalo se to a obávám se, že jsme je psali
také, protože byl politicky vyspělý. Musím však přiznat, že měl dobrá skripta.
Na fakultě jsme zažili mnohé, mimo jiné jsem se náhodně dostal k organizaci
prvního majálesu v roce 1956, což byla patrně první velká protitotalitní
studentská akce za účasti více než 100 000 diváků. V roce 1956 jsme si také
vybojovali nepovinné přednášky. Z nepřeberného množství zážitků na
fakultě zmíním na závěr jen jeden. Profesor Faltus, šéf katedry ocelových
konstrukcí, měl hlavního asistenta Ing. G. Miasnikova (autor železničního
mostu na Výtoni), s kterým si navzájem dělali schválnosti. Pan asistent měl
zvláštní zálibu – když někomu vyhověl, požadoval desetník. Jednou jsme po
obědě měli mít cvičení, ale kreslírna byla zavřená. Odskočil jsem si tedy
zahrát karty do blízkého klubu ČSM a tubus s výkresy (na kladívkovém
papíře) jsem nechal přede dveřmi kreslírny. Když jsem se vrátil, tubus byl
pryč a dva měsíce práce s ním. Zašel jsem se zeptat na katedru a hle, pan
asistent měl tubus na stole a tvrdě zapíral, že by jej kdy viděl. Až když jsem
mu slíbil desetník, tubus vydal. Nelenili jsme a s kolegou Boučkem zašli na
poštu v Trojanově ulici pod fakultou a poslali desetníček poštou. Závěr jsme
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se dověděli až později: lehce kulhající pan profesor čekal větší obnos za
melouch, a když vrátný hlásil telefonem, že katedře přišly peníze, letěl „jako
blbec“ – a dostal 10 haléřů. Naše štěstí bylo, že celou věc považoval za akci
pana asistenta a strašně mu vynadal. Měli jsme obavy ze zkoušky, ale
naštěstí proběhla normálně.
♦ Vzpomínka na doc. Ing. Bohdana Scharma, CSc. – 11. 1. 1937–22. 1.
2021
vzpomíná manželka Marta Scharmová
V lednu, krátce po svých 84. narozeninách, zemřel
dlouholetý člen České geologické společnosti, doc.
Ing. Bohdan Scharm, CSc. Chtěla bych se v krátké
vzpomínce ohlédnout za jeho i naším společným
životem.
Narodil se v roce 1937 v Rokycanech, kde strávil svá
první školní léta. Rodina se v rámci osidlování
pohraničí později odstěhovala do Klášterce nad Ohří.
Krásné okolí tohoto podkrušnohorského městečka a
především množství pozoruhodných geologických
lokalit ho už na základní škole přivedly k zájmu o
přírodu živou i neživou, především geologii. Spolu s kamarády
prozkoumávali okolí, sbírali vzorky minerálů a hornin. Po skončení základní
školy navštěvoval gymnázium v Chomutově, které absolvoval v roce 1955.
Jeho zájem o geologii se prohluboval. Studoval geologickou literaturu i
starou muzejní dokumentaci a připravoval se ke studiu geologie. Původně
zamýšlel podat přihlášku na Karlovu univerzitu (a vzhledem k vynikajícím
studijním výsledkům, mimořádným znalostem i dělnickému původu by určitě
uspěl), ale zasáhla ruka osudu. V padesátých letech bylo na školách
intenzivně propagováno hornictví, a tak mu třídní učitel poradil: "V Ostravě
je geologická fakulta při Vysoké škole báňské, zkus to tam". Bohdan se
dostal na tehdejší Geologickou fakultu VŠB a gymnázium splnilo nábor do
hornictví.
Vysokou školu báňskou ukončil s vyznamenáním v roce 1960. Ještě během
studia, v roce 1958, začal pracovat jako asistent na katedře petrografie uhlí
a ložiskové geologie, nyní už na spojené fakultě hornicko-geologické, a po
promoci jako odborný asistent. Přednášel a cvičil předmět geologie rudných
ložisek. Své zaujetí i své vědomosti se snažil předávat dál svým studentům.
Vedle mnoha odborných publikací je autorem dvoudílných skript „Ložiska
nerostných surovin ČSSR" („Ložiska rudní“ a „Ložiska nerudní“).
Nezapomenutelné byly ložiskové exkurze, které měl vždy pečlivě
připravené, aby byly pestré a kromě geologických lokalit obsáhly i přírodní a
historické zajímavosti navštívených míst. K nejoblíbenějším cílům patřily
samozřejmě Krušné hory.
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Kromě činnosti pedagogické se věnoval samozřejmě i činnosti výzkumné.
Ta byla zaměřena na rudní ložiskovou geologii, především na oblast
Jeseníků. V tomto oboru zahájil v roce
1962 externí vědeckou aspiranturu,
kterou ukončil obhajobou kandidátské
práce v roce 1967.
K jeho velkým zálibám patřil také sport
a především turistika. Již v od počátku
studia se stal členem turistického
oddílu při katedře tělesné výchovy.
Členové tohoto oddílu se scházeli při
turistických akcích prakticky až do
nedávné doby. Rovněž sport patřil k
jeho zálibám – 15 let působil na škole jako cvičitel základní tělesné výchovy
a turistiky.
K hornicko-geologické fakultě patřily i mineralogické sbírky, které byly od
dob, kdy se VŠB přestěhovala z Příbrami do Ostravy, deponovány v
nevyhovujících sklepních prostorách. V době příprav na XXIII. mezinárodní
geologický kongres v roce 1968 v Praze bylo rozhodnuto o jejich důstojnější
instalaci v budově studentských kolejí na Hladnově, protože návštěva sbírek
měla být cílem exkurze účastníků kongresu.
Bohdan se velkou měrou zasloužil o novou
instalaci sbírek a byl jejich hlavním kustodem.
Pro nové sbírky zajistil při svých terénních
pracích i řadu cenných exponátů. Sbírky tvořily
oddělení mineralogické, petrografické, oddělení
petrografie uhlí a část historické sbírky prof.
Pošepného z Příbrami. Po složitých jednáních
se podařilo vystavit i na tehdejší dobu unikátní
sbírku
vzorků
z
uranových
ložisek
Československa. Kongres ukončila sovětská
vojska a jeho účastníci se do nově otevřených
sbírek vůbec nedostali.
S Bohdanem jsme se seznámili ve škole v roce 1965 a vzali jsme se o rok
později. Od počátku jsme spolu sdíleli profesní i osobní zájmy, pracovali
jsme vždy na jednom pracovišti, společně řešili úkoly. Přelomový byl pro nás
rok 1968, po kterém přišla doba normalizace, prověrek a šikanování
nepohodlných lidí, především těch, kteří nesouhlasili se vstupem vojsk
Varšavské smlouvy. Bohdan k nim patřil. Byl mu zaražen veškerý kariérní
postup, nebyla umožněna habilitace a připravován zákaz pedagogické
činnosti. Oba jsme se stali tzv. neperspektivními kádry. V roce 1975 byly ve
Stráži p. Ralskem vybudovány nové moderní laboratoře Československého
uranového průmyslu a Bohdanovi bylo nabídnuto místo vedoucího
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mineralogického výzkumu na mineralogicko-geologickém oddělení. Po
určitém váhání jsme se rozhodli opustit Ostravu a odstěhovat se do Liberce.
Ústřední laboratoře ČSUP (později Výzkumný a vývojový ústav ČSUP) měly
především vynikající přístrojové vybavení, které umožňovalo komplexní
studium minerálního složení velmi jemného uranového zrudnění, i
průvodních minerálů v pískovcích Strážského ložiska. Jedním z prvních
úkolů bylo studium vztahu uranové a zirkoniové mineralizace, která měla
velký vliv na loužitelnost uranu. Bohdan se velmi podrobně věnoval rovněž
pozoruhodným průvodním minerálům, jako byly fosfáty crandallitové
skupiny, minerály vzácných zemin aj. V r. 1983 popsal jako nový minerální
druh synchysit-(Nd). Byl autorem nesčetných výzkumných zpráv i publikací,
zúčastnil se mnoha mineralogických seminářů i konferencí. Úzce
spolupracoval především s geology z PřF UK, Českého geologického ústavu
(dnešní ČGS), Národního muzea i GÚ Akademie věd. Jeho odborná činnost
byla vždy vysoce hodnocena. Zajímavé byly například výsledky spolupráce
s prof. Poubou na mineralizaci ve stromatolitech.
V r. 1991 jsme v rámci reorganizace oba odešli z VVÚ a nastoupili do
geologického oddělení na ředitelství státního podniku DIAMO ve Stráži pod
Ralskem. Naše výzkumná činnosti jak v oblasti strážského bloku, tak
ostatních uranových i neuranových ložisek
pokračovala dál. Bohdan zde ve funkci
vedoucího speciálních geologických prací
pracoval až do odchodu do důchodu v r.
1998.
V roce 1992 Vysoká škola báňská umožnila
Bohdanovi v rámci politické rehabilitace
obhájit habilitační práci s názvem "Minerály
crandallitové skupiny v oblasti uranových
akumulací v severočeské křídě".
Po odchodu do důchodu ještě nějakou dobu
zpracovával výsledky dosavadního výzkumu (Mineralogická charakteristika
zrudnění ložiska Rožná, 2000), ale postupně se věnoval spíše rodině,
přírodě, zahradě. Nicméně jeho dřívější výzkumná činnost v oboru
mineralogie a ložiskové geologie zanechala trvalé stopy v oboru, který byl
od mládí jeho největším koníčkem.
Bohdan byl mezi svými přáteli, kolegy i studenty znám jako člověk čestný,
přátelský, nekonfliktní, ale zásadový. Přátelé, známí, prostě lidé, kteří ho
znali, na něj vzpomínají nejen jako na erudovaného odborníka, ale i jako na
dobrého a laskavého člověka. A to je v životě to největší ocenění.
Obr. 1. Důlní mapování, Banská Štiavnica, 1959.
Obr. 2. Skok přes kůži, Dubňany, 2002.
Obr. 3. Turistický zájezd, Velká Fatra, 1981.
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►►► Recenze, upozornění na nové knihy
♦ Geologie Vnějších Západních Karpat a jihovýchodního okraje
Západoevropské platformy v České republice
Pavla Tomanová Petrová a Helena Gilíková
V první polovině roku 2021 vyšla dlouho
očekávaná publikace shrnující poznatky o
geologii Vnějších Západních Karpat a
jihovýchodního okraje Českého masivu na
území České republiky. Autor Zdeněk Stráník
na ní pracoval s autorským kolektivem (J.
Adámek, R. Brzobohatý, Š. Buchta, A. Dudek,
R. Grygar, D. Nývlt, J. Otava, P. Pálenský a J.
Tyráček) řadu let, autorský rukopis předložil v roce 2017. Recenze ke knize
vypracovali prof. M. Kováč a prof. Z. Vašíček. Nemalý podíl na vydání knihy
měl M. Bubík, bez jehož editorské práce by kniha světlo světa nespatřila.
Spolu s kolegyněmi H. Gilíkovou a P. Tomanovou Petrovou se chopili oprav
rukopisu navržených recenzenty spočívající ve formálních opravách a
zejména dohledání literatury.
Práce pojednává o regionálně-geologických jednotkách Vnějších Západních
Karpat na území ČR, které zobrazuje Geologická mapa 1 : 500 000 ČR
autorského kolektivu kolem dr. Chába z r. 2007. Kapitoly podrobně popisující
litologii, litostratigrafii i geodynamický vývoj jednotek jsou doplněny o
poznatky o tektonice a nerostných surovinách. Nelze opomenout četnou
obrazovou dokumentaci často již zaniklých lokalit. Odborná úroveň knihy,
doplněná o bohatý seznam literatury, odpovídá stavu poznání v roce 2011.
Poslední specializovaná publikace s podobným tématem vyšla před 50 lety.
RNDr. Z. Stráník, DrSc. nastoupil do ÚÚG v Praze v roce 1955. Většinu
svého odborného života věnoval problematice moravských Karpat, je však
také odborníkem na východoslovenský flyš. Ke konci vědecké kariéry své
síly zaměřil na spolupráci na Geologické mapě ČR 1 : 500 000, na jejíž
sestavení kniha volně navazuje. Rok vydání knihy je spojen s jeho 90.
výročím narození.
♦ František Pícha – Kámen a život
Zdeněk Táborský
Anotace: Autobiografická kniha Kámen a život pojednává o životě a práci
českého geologa, který byl během své profesionální kariéry zaměstnán v
Ústředním ústavu geologickém (ÚÚG) v Praze, učil na univerzitě v Kuvajtu
a po emigraci do Spojených států pracoval pro velké nadnárodní společnosti
Gulf a Chevron na vyhledávání a ověřování ložisek ropy a zemního plynu po
celém světě, včetně Severní Ameriky, Evropy, Ruska, Kazachstánu a
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dalších zemí. Navíc externě přednášel na
Houstonské univerzitě a pro Asociaci amerických
petrolejových geologů (AAPG), jejímž je členem,
absolvoval
několik
odborných
prestižních
přednáškových tour na univerzitách ve Spojených
státech a v postkomunistických zemích Evropy a
bývalém Sovětském svazu. Při svých cestách si
kromě profesionálních odborných záležitostí
všímal
sociálněpolitických,
kulturních
a
společenských zvláštností různých zemí a našel si
často i místní přátele, kteří mu pomohli pochopit
dění v těchto zemích. Své poznatky analyzoval a
snažil se je posoudit a prezentovat pokud možno
objektivně s vyloučením obvyklých klišé.
Kniha vyšla v jihočeském nakladatelství Kopp, Šumavská 3, 370 01 České
Budějovice, telefon 386 460 475 a 724 869 197, knihkupectvi@kopp.cz a lze
jí získat za 237 Kč. Ve stejném nakladatelství vyšly i knihy Vladimíra Sattrana
„Hora Gimo“, „Marocké povídky“, „Ostrovy vzpomínek“, „Převratné doby“ a
„Život jako dialog“.
♦ Mineral Resources in Iceland: Coal Mining
Zdeněk Táborský
V dubnu letošního roku vyšla v předním britském
nakladatelství Cambridge Scholars Publishing kniha
“Nerostné zdroje Islandu“. Tuto rozsáhlou
monografii, která poskytuje první ucelený přehled o
historii těžby uhlí na Islandu, sestavil tým specialistů
na geologii a paleontologii Islandu pod vedením
Richarda Pokorného, z Univerzity J. E. Purkyně v
Ústí nad Labem, po takřka deseti letech výzkumu a
terénních prací.
Úvodní kapitola obsahuje informace o geologii
ostrova a původu uhlonosných formací, o historii
prospekčních prací, použitých dobývacích metodách
a islandských těžebních společnostech. Hlavní
těžiště publikace spočívá v podrobném popisu jednotlivých těžených lokalit,
od největších důlních systémů až po mělké jámy využívané místními farmáři.
Kniha je věnována islandským mužům a ženám, zapojeným do vyhledávání
a těžby tamních ložisek uhlí během první a druhé světové války. Jejich úsilí
tehdy pomohlo národu přežít krutá válečná období a restrikce související s
námořní obchodní blokádou.
Kontakt na autora: Ing. Richard Pokorný Ph.D., Univerzita J. E. Purkyně,
Ústí nad Labem, tel.: 475 284 127, mobil: 739 335 094,
https://www.fzp.ujep.cz/richard-pokorny,
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♦ Acta Musei Moraviae Scientiae geologicae
Eva Víšková
Počátkem letošního roku vyšlo nové číslo. Čtenáři v něm najdou následující
články:
• Mineralogie elbaitového pegmatitu z Dolní Rožínky
• Korodované granáty v asociaci těžkých minerálů balinských slepenců
• Vivianit z kvartérních sedimentů v Dolní Lutyni
• Vltavín ze štěrkové terasy řeky Dyje u Oblekovic
• Prvková chemostratigrafie křídy v okolí Letovic
Časopis najdete na internetových stránkách: http://scigeo.actamm.cz

►►► Zajímavosti
♦ Symposium Erbe o dědictví geologických věd v Příbrami
Zdeněk Táborský
Začátkem 90. let minulého století vznikla myšlenka, že by
bylo velmi prospěšné, aby se odborníci a všichni zájemci
o kulturní dědictví geologických věd, montanistiky a
metalurgie z celého světa pravidelně setkávali. Taková
setkání se pak od roku 1993 skutečně a pravidelně
s dvouletým krokem realizovala, dokonce v mezinárodním
formátu, v řadě zemí s názvem Erbe – Symposium,
Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy.
Dějištěm byly různé státy v Evropě i v severní Americe. Ve dnech 13.–20.
června letošního roku bylo v rakouském Eggenburgu již jubilejní 15. Erbe
Symposium. Na něm se organizátoři dohodli s českou stranou, především
díky velkému porozumění dr. Josefa Velfla, ředitele Hornického muzea v
Příbrami-Březových Horách a též i díky pochopení jiných českých osobností,
že tato další mezinárodní akce, Symposium Erbe, bude v Příbrami, a to v
červnu 2023.
Je velkým oceněním české geologie, že se v Eggenburgu zástupci
mezinárodního a místního organizačního výboru rozhodli udělit letošní Cenu
Petera Schmidta za zásluhy pro realizaci Erbe-Symposií členu České
geologické společnosti, dr. Karlu Pošmournému.
♦ Několik poznámek k článku prof. Petra Lázničky Ph.D. – 1. 4. 1936 –
Pražský Geokongres 1968 ostře sledovaný z druhé strany Atlantiku.
Miroslav Malkovský
Jak píše autor článku o MGK 1968 v Praze, předkongresový rok strávil na
Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (PřF UK) výrobou kolekcí hornin
a nerostů z lokalit, které měli kongresisté navštívit. Jistě potěší kolegu
Staňka, když mu sdělí, na kterém ústavu PřF UK kolekce vyráběl a co
obsahovaly. Dopis z daleké Austrálie s věcným přínosem bude pro něho
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dobrým doplňkem jeho sbírky. A to není všechno, co PřF UK pro kongres
sestavila!
Na druhé straně se musím kriticky vyjádřit k tomu, co vyprávěl jeho šéf Bruce
Wilson, který se v Praze kongresu zúčastnil. Především je naprostý nesmysl,
že invazi provedla sovětská půlmilionová delegace s tanky a kalašnikovy a
někdo ho mezi tanky provezl do Rakouska. Naopak Bruce Wilson by měl
ocenit, měl-li exkurzi v Čechách, že mohl zůstat klidně v Rakousku, protože
měl v cestovním pase s exkurzí možnost několikrát překročit českorakouskou hranici. Tanky tam nikdy nebyly. Podle ověřených výpovědí
pracovníků ministerstva národní obrany v Dejvicích vzhledem k zablokování
vojenského letiště ve Kbelích museli výsadkáři přistát na pražském civilním
letišti, odkud se dopravili po svých, na předem určená stanoviště. Byli to
mladíci, vystupovali slušně. Nikdo však nesměl opouštět pracoviště.
Maximálně jich bylo v Dejvicích kolem dvou set. Jejich stanoviště se nejlépe
poznala ráno. V noci zapalovali jednu cigaretu od druhé, takže ráno zde bylo
mnoho nedopalků.
A tady musím polemizovat s názorem „nešťastný“ pražský kongres, stejně
jako s názvem knihy „Zmařený kongres“ o 23. mezinárodním geologickém
kongresu v Praze 1968 dr. Aleny Čejchanové s kolektivem pamětníků,
předložené na Café Barrande 10. 9. 2020 – tedy po půl století. Vlastnímu
zasedání v Praze předcházely předkongresové exkurze, poprvé a asi
naposled probíhající napříč Evropou – od ústí Labe v Německé spolkové
republice až po ústí Dunaje do Černého moře v Rumunsku. Dr. Buday a jeho
zahraniční kolegové zorganizovali 31 exkurzí v ČSR, v nichž v hraničních
oblastech 7 přecházelo do sousedního Rakouska, obou německých států a
do Polska. Naši sousedé připravili dalších 19 exkurzí – 2 Rakousko, 2 NSR,
3 NDR, 3 Polsko, 4 Maďarsko, 5 Rumunsko. Předkongresové exkurze,
kterých se zúčastnilo 718 zahraničních geologů, proběhly bez malérů a byly
všemi účastníky vysoce hodnoceny. (A. Dudek, 23. mezinárodní geologický
kongres v Praze, str. 24, IN: 100 let České geologické služby, str. 19–30).
V době, kdy probíhaly předkongresové exkurze, zasedaly v Praze některé
sekce. Zúčastnil jsem se jednání Komise pro Geologickou a Tektonickou
mapu Evropy a světa, kde jsem pracoval již od roku 1960. Materiály byly
dobře připraveny a rozmnoženy ve formátu A4. Pro usnadnění jednání se
vše simultánně tlumočilo do angličtiny, francouzštiny a němčiny. Byly
zhodnoceny výsledky za uplynulé čtyři roky a vytyčeny úkoly na další období.
Je pravděpodobné, že v této době zasedaly i jiné mezinárodní organizace,
avšak žádnou písemnou zprávu se mně dosud nepodařilo objevit.
Překvapením bylo, že na pražském kongresu byla založena nová
mezinárodní organizace s názvem Water – Rock Interaction. První zasedání
uspořádala v roce 1974 v Československu, pořadatelé byli opět z ÚÚG,
který také v roce 1976 vydal svazek přednášek.
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Závěrem: každý mezinárodní geologický kongres má svoji historii. Většinou
se na nich odborníci sejdou, diskutují, co se za uplynulé období podařilo
udělat, a vytyčí se úkoly pro další čtyři roky. Historie 23. mezinárodního
geologického kongresu v Praze 1968, jeho exkurzí a jeho průběhu je však
neopakovatelná.
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►►► Krátká odborná sdělení
♦ Druhé ohlédnutí za středočeským "algonkiem"
Pavel Röhlich
V minulém (32.) čísle Zpravodaje ČGSpol jsem se pokusil shrnout výsledky
dosavadních stratigrafických výzkumů středočeského neoproterozoika. Šlo
hlavně o centrum a sz. křídlo Barrandienu (blovickou kru). V tomto článku
chci upozornit na problémy, které vyvstaly po novém zmapování jv. křídla
Barrandienu, zvláště tzv. druhého břidličného pásma na Příbramsku (J.
Mašek 1984).
Ve velké většině jv. křídla nové mapování potvrdilo dřívější výsledky (P.
Röhlich 1961 aj.). Zdejší stratigrafie se opírá především o výrazný hraniční
člen – lečické vrstvy, které uzavírají davelské souvrství. Jsou to černé
tufitické břidlice, více či méně prokřemenělé, jejichž mocnost obvykle kolísá
od 20 do 100 m. Prokřemenění se může blížit 100 %, což vedlo někdy
mapéry k vymezení tzv. silicitové facie, která je k nerozeznání od buližníků,
běžných v roztockém souvrství sz. křídla. Tyto silicity jsou většinou situovány
v nadmořských výškách přes 400 m, což je blízko úrovni terciérní paroviny
(Čihadlo sz. od Točné, Zlatý vrch u Mníšku, Aglaia u Dobříše). Je tedy
pravděpodobné, že jde o produkty subtropického zvětrávání v terciéru.
Pro nadložní štěchovickou skupinu je kromě flyšového rázu charakteristický
výskyt slepencových vložek – dobříšských slepenců. Proti původnímu
Kettnerovu předpokladu, že jde o jediný horizont opakující se tektonicky,
ukázaly pozdější výzkumy jejich výskyt v různých stratigrafických úrovních.
F. Fiala (1948) ve své podrobné studii označil nejspodnější slepencový
horizont jako slepenec lipížský (podle Lipížského údolí u Dobříše). Je to
polymiktní slepenec s výrazným podílem vulkanitů a tufitickým tmelem.
Podobné slepence se vyskytují při bázi štěchovické skupiny i na jiných
místech: u Jíloviště, z. od Hranic a j. od Davle. Vedle polymiktních slepenců
se nacházejí v štěchovické skupině slepence drobové, tj. se silnou převahou
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drobových valounů. K nim patří dobře známé výskyty v Modřanské rokli, na
Větrníku u Dobříše a lom při silnici Lhotka – Dobříš. Všechny slepence v
štěchovické skupině postrádají křemenné valouny. Lze je označit jako
slepence intraformační, tj. se zdrojem uvnitř sedimentační pánve. Studium
skluzových textur, které jsou často spojeny s výskyty slepenců, ukázalo, že
transport materiálu probíhal většinou od JV k SZ (P. Röhlich 1964).
Fialova studie z r. 1948, zahrnující i slepence metamorfovaných ostrovů
netvořicko-neveklovského a sedlčansko-krásnohorského, ukázala, že
tamější slepence se odlišují od dobříšských hojným výskytem křemenných
valounů. Fiala nabídl pro tento rozdíl dvojí možný výklad: přínos z různých
stran nebo různé stáří. Protože slepence dobříšského typu se vyskytují
ojediněle i v netvořicko-neveklovském ostrově (Pexův Luh u Vysokého
Újezdu), vyplývá z toho různé stáří. V sedlčansko-krásnohorském ostrově
tvoří diskutované slepence s křemennými valouny součást svrchnického
souvrství, které podle I. Chlupáče (1989) může patřit proterozoiku nebo
kambriu. Pro kambrium svědčí i valounový obsah, který je velmi blízký
slepencům žiteckým. Zdá se, že svrchnické souvrství tvořilo výplň prohlubně
na jv. straně středočeské kry, do níž byl podmořskými skluzy dopravován
materiál ze stejného zdroje jako do žiteckých slepenců.
Základem Maškova nového pojetí druhého břidličného pásma bylo vyřazení
lipížského slepence ze štěchovické skupiny a jeho zařazení do tzv.
blovického souvrství. Proti tomuto kroku mluví řada argumentů:
1. Lipížský slepenec se ničím nevymyká z petrologického rázu slepenců v
štěchovické skupině.
2. Jeho sepětí s podložními lečickými vrstvami je zřejmé, a to i při jejich jejich
sekundárním prokřemenění.
3. Slepence podobné lipížskému nejsou známy mimo oblast jv. křídla
Barrandienu.
4. Většina vulkanitů v druhém pásmu břidličném je bohatě diferencovaná a
do značné míry příbuzná s vulkanity davelského souvrství v ostatních
částech jv. křídla (F. Fiala 1977).
5. Zařazení vulkanosedimentárního komplexu v druhém pásmu břidličném
do spodní části kralupsko-zbraslavské skupiny je v rozporu s vrstevním
sledem v blovické kře, který začíná nejméně 3 km mocným roztockým
souvrstvím bez vulkanitů (P. Röhlich 2021).
Vulkanosedimentární komplex v druhém pásmu břidličném je zřejmě
produktem významného období sopečné činnosti, do kterého patří
chvatěrubské i davelské souvrství.
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Geologický profil podél sv. strany Lipížského údolí u Dobříše.
Legenda: 1 – kambrické slepence; 2 – spilit až keratofyrospilit; 3 – keratofyr
až křemenný keratofyr; 4 – droby; 5 – silicit; 6 – lečické vrstvy; 7 – lipížský
slepenec; 8 – převážně břidlice, 9 – převážně prachovce. P – přesmyk, PJ –
příbramská "jílová rozsedlina".
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♦ Zaujímavý nález sladkovodných vápencov v Pohraniciach na
Žitavskej pahorkatine
Alexander Fehér a Ján Jahn
V rámci vyhľadávania pôvodných historických lokalít stavebných kameňov
použitých v 13. storočí na Nitrianskom hrade (NKP) sme boli upozornení na
dosiaľ neznámy výskyt sladkovodných vápencov v Pohraniciach 6 km VSV
od Nitry.
Vápence sa našli pri prehlbovaní a rekonštrukcii historickej studne
s pôvodným názvom Csütörtöki kút (Štvrtková studňa) ležiacej na pravom
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brehu potoka Kadaň 1 km SZ od kostola v Pohraniciach na Žitavskej
pahorkatine.
Okrem staršieho nálezu uloženého v Múzeu Podzoboria v Dolných
Obdokovciach sa v rokoch 2020–2021 zistilo väčšie množstvo
sladkovodných vápencov vo výkopoch Štvrtkovej studne a v blízkom poli
na ploche 60 m × 200 m.
Geologické podložie tvoria lavicovité krinoidové vápence dogeru so sklonom
na SZ, ktoré sú vplyvom dynamometamorfózy mramorizované. Súvrstvie je
súčasťou tektonicky segmentovaného bloku obalovej sekvencie Tribeča
oddeleného od blízkeho Kolíňanského vrchu (kóta 355,8 m n. m.)
kvartérnym zlomom prechádzajúcim v údolí potoka Kadaň (Maglay, ed.
1999).
V nadloží mezozoika leží komplex sedimentárnych hornín beladického
súvrstvia (vrchný panón-pont) a volkovského súvrstvia (pliocén-dák), ktoré
tvoria neogénu výplň komjatickej priehlbiny podunajskej panvy. Kvartér
zastupujú deluviálne sedimenty pleistocénu až holocénu (Harčár,
Priechodská 1988).
Zaujímavým a dosiaľ v literatúre neopísaným nálezom sú biele, žltkasté
a svetlohnedé vápence s organogénnou a organodetritickou štruktúrou
a celistvou, jemno kryštalickou základnou hmotou s početnými trhlinkami.
Miestami sa v nich vyskytujú pórovité variety pripomínajúce travertín
s nepravidelnými dutinkami vo veľkosti najviac 10 mm vyplnených kalcitom.
Nahromadením a stmelením schránok fosílií vznikli pseudobrekcie a
lumachely. Spoločne s vápencami sa nachádzajú aj neogénne íly a vápnité
pieskovce, ktoré sa zistili v pramennej oblasti Štvrtkovej studne.
Sladkovodné vápence sú bohaté na fragmenty fosílií. Ide najmä o vápenaté
jadrá ulít gastropód z vápenatej (najmä kalovej) hmoty vo vápennom
matrixe, ktorý bol lokálne prekryštalizovaný na kalcit.
Morfologicky sa dajú odlíšiť dve skupiny pravotočivých ulít gastropód. Prvú
tvoria helikoidné ulity s tupým pleunárnym uhlom väčším ako 90° (okrem
jednej výnimky s uhlom 50°) a druhú ploché planišpirálovité ulity
(vymedzenie podľa Špinara 1960). Podiel jednotlivých skupín varíruje, čo
zrejme súvisí s podmienkami sedimentácie v severojužnom smere.
Predbežne sa určili sladkovodné druhy gastropód Planorbis sp. a Anisus sp.
a terestriálne druhy rodov Cepaea a cf. Tropidomphalus a s vysokou
pravdepodobnosťou aj ostrakóda Candona sp.
Fauna s prevahou gastropód pripomína sladkovodné vápence hlavinských
vrstiev vrchného panónu, ktoré boli opísané z parastratotypovej lokality
Čeľadince na západnom okraji Tribeča a z ďalších lokalít v neogéne
bánovskej kotliny a rišňovskej priehlbiny v severnej časti podunajskej panvy
(Fordinál, Nagy a Fejdiová, 1996, Fordinál a Nagy, 1997).
Vzhľadom k ľahkému opracovaniu sa horniny hlavinských vrstiev uplatnili
pri stavbe románskeho kostola sv. Emeráma na Nitrianskom hrade a kostola
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sv. Michala v Dražovciach. Predpokladá sa, že tieto horniny pochádzajú
pravdepodobne z lomov na úpätí Tribeča v okolí Topoľčian a Partizánskeho
(Pivko 2007).
Tento názor však považujeme len za hypotetický nakoľko v širších
súvislostiach ide o rovnakú situáciu, aká sa vyskytovala aj u iných hradov.
Podľa Fediuka et al. (2012) stredovekí stavitelia sa vždy snažili stavať
z takého kameňa, ktorý bol najbližšie, dal sa vyťažiť a dopraviť
najjednoduchším spôsobom na miesto stavby. Sladkovodné vápence
z okolia Pohraníc by boli z hľadiska dostupnosti určite vhodnejšie.
V prípade preukázania sladkovodných vápencov k hlavinským vrstvám
pôjde o ich prvý nález v komjatickej priehlbine podunajskej panvy.
Obrázky k článku viz 2. a 3. strana obálky.
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►►► Próza, poezie a humor
♦ Šemík
Ferry Fediuk
Doma u mých rodičů jsme vždy mívali psa. Kočku nikdy. Těch psů se
postupně vystřídala řada. Říká se, že životní cyklus psa je v průměru
sedminásobně kratší než životní cyklus lidí. Vždy to byli takoví obyčejní
vesničtí voříškové, žádná psí šlechta ať už s rodokmenem nebo bez něj. Ale
taky ne umulousaní podvraťáci, jestli víte, co tím myslím. Taková standardní
směska o výšce kohoutku tak do 40 cm, hmotnost do dvaceti kil. Ani obři,
ani zakrslíci. Nebyli řetězem přivázáni k boudě, byli součástí domácností, i
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když bez nějakých speciálních privilegií. Žádní pokojoví mazlíčci. Nenapadlo
by je vyskočit si na gauč nebo obtěžovat při obědě nebo večeři. Také věděli,
že vyskakovat na příchozího člena domácnosti jako projev radosti není
vítáno, a že zcela dostačuje vrtění ocasem. Nikdy je nikdo neuhodil, ale
vážnost koženého pásku v otcově ruce dovedli bezpečně rozpoznat. Ke
spaní měli k dispozici v síni malý kobereček, ale jinak se mohli pohybovat po
domě, na zahrádce a občas i před domem naprosto svobodně. Bylo to jejich
teritorium. Bedlivě si ho hlídali a zjednávali si respekt před slepicemi i
kohoutem. Nevrlí byli i na kteréhokoliv člověka mimo okruh domácnosti,
pokud nebyli okřiknutí. Ve „službě“ zůstávali až do svého přirozeného
odchodu do psího nebe. A tak postupně nahrazoval Baryk Ťunťu, před
kterým u nás sloužil Felsík a tak dále a tak dále. Naprosto výjimečné místo
v téhle psí štafetě však patří Šemíkovi.
Šemík dostal jméno podle bělavé barvy své srsti, protože se jaksi
všeobecně, i když nedoloženě předpokládá, že bájný kůň tohoto jména,
patřící rytíři Horymírovi z Neumětel, byl bělouš. Náš Šemík byl pes se
srdcem nekompromisního bojovníka, ortodoxní zastánce zásady „ať jsem
bit, jen když se peru.“ Očůrávání stromů proti našemu domu žádné
konkurenci nestrpěl. Srdnatě a bez zaváhání se vrhal do bitek se psy ze
sousedství, často většími a silnějšími než byl on, s minimálními vyhlídkami
na vítězství. Z jedné takové půtky vyšel těžce zřízen. Připlazil se domů, svou
bělavou srst pokrytou krvavými skvrnami a s potrhanými kusy kůže,
odchlíple mu na boku visícími.
Byla to šťastná shoda okolností, že právě v tu dobu v naší ulici poblíž u
nemocného prodléval lékař ze sousední vesnice. Bylo o něm známo, že
dokáže pomoci trpícímu člověku, ale že se příležitostně s úspěchem uplatní
i v roli nekoncesiovaného veterináře a pomůže zraněnému zvířeti, ať
domácímu či polnímu. Otec viděl kousek od nás stát doktorovu tatřičku a
zaběhl za ním s prosbou, aby pomohl těžce pošramocenému Šemíkovi. Ten
neodmítl. Prohlédl psa, látkovým pruhem mu svázal tlamu a mému tátovi
poručil, aby psího pacienta pevně podržel. Z brašny vytáhl sáček se žlutým
práškem (že by to byla rozpráškovaná síra?) a bohatě jím posypal odkryté
živé maso. Na něj přiklopil odchlíplou kůži a jako zkušený krejčí ji přišil na
původní místo.
Řadu dní pak trvalo, než se Šemík zase postavil na nohy a zhltnul pár soust
jídla, které mu moje máti musela víceméně násilím nastrkat až do tlamy.
Jeho psí vitalita však nebyla o nic menší, než jeho předchozí statečnost.
Proto jsme se dočkali dne, kdy se sám vybelhal na zahrádku a výhružně
zavrčel na drzé slepice. A pak ubíhaly týdny, než se zase v plné síle a
s veškerou odpovědností vrátil plnohodnotně do „služby“. Jen půtkám se
sousedními psy se vyhýbal. Prozatím.
Uplynulo několik let, já jsem povyrostl a Šemík zestárnul. Špatně viděl a
špatně slyšel. Ale dozorování nad drzými slepicemi stále ještě zvládal.
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Jednou jsem dostal příšernou anginu s vysokými horečkami. Otec
telefonicky zavolal našeho pana doktora. Ten k večeru ve své, již hodně
omšelé tatrovce přijel, dal mi spolknout nějaké odporně hořké prášky a
pomohl matce zavinout mé rozpálené tělo do vlhkého studeného
prostěradla. Nasedl do svého autíčka a vyrazil za dalším pacientem. Už se
silně zešeřilo a tak až pozdě si všiml, že se mu pod kola přimotal pes. Šemík.
Pan doktor vystoupil a pozvedl tu kupu bílých chlupů. „Tak to vidíš starouši“
pravil se smutkem v očích. „Kdysi jsem tě tak pěkně sešil a teď jsem ti
nechtěně ukončil tvůj dlouhý statečný život.“ Otec si to, co ze Šemíka zbylo,
v náručí odnesl do domu a opatrně položil na osiřelý kobereček. Tak takhle
to na tom světě chodí.
♦ Kouzelný pes po oponentuře úkolu

Karel Pošmourný
Sepsáno k poctě Antonína Dvořáka, jehož 180. výročí narození (8. 9. 1841)
si letos na podzim připomínáme.
V životě lidí bývají chvíle takové neobyčejné a čisté radosti. Jako třeba když
horolezci vykonají cosi velkého, třeba zdolají severní stěna Eigeru ve
Švýcarsku, nebo vystoupí na vrchol K2 v Himalájích. Příklady jsou i
z klasické hudby, vzpomeňme tu na poslech Ódu na radost z Beethovenovy
„Deváté“ 4. větu Mahlerovy symfonie, nebo sbor ze Smetanovy Prodané
nevěsty „Proč bychom se netěšili“. V případě geologů, takové pocity
zpravidla zažívají, když se něco velkého povede, třeba se najde dosud
neznámé ložisko zlata, objeví se nový druh dinosaura nebo se navrtá ve
vyprahlé poušti mohutný pramen vody. Asi takovou euforii mohou být i při
dokončení nějakého dlouhotrvajícího úkolu, který byl navíc úspěšně
obhájen.
Psal se rok 1978. Bylo to těsně po dokončení příbramského veleúkolu, který
měl být onou poslední tečkou za dolováním na tomto slavném evropském
ložisku. Vše je jasné. Příbram tedy jako hornické město i s Březovými
Horami a Bohutínem opět usne a zůstane tu jen odlesk její staré staleté
slávy. Báňská nostalgie. Ložisko stříbra bude asi zas pár desetiletí spát, než
se během času ukáže, že je tu nový důvod pro opětné otevření dolů. Třeba
kvůli tzv. kritickým surovinám. Možná, snad.
Při úspěšné řešitele úspěšného úkolu ÚÚG nastal konečně čas, aby se
radovali a hlavně právem oslavovali. Ale kde? Co vybrat? Jakou radost a její
formu? Přece nemusíme tradičně pobývat v nějaké nezdravé zakouřené
hospodě, kde to občas probíhá jako na známém Ladově obrazu Posvícení v
Hudlicích. A pak je tu i následně esenbáků jako máku. To si mysleli někteří.
Z party řešitelů nakonec převládl názor, že musí být něco velmi kulturního,
a ne se jen tak kdesi opíjet levnou lihovinou a teplým pivem. V Příbrami se
pořád chodilo kolem busty Antonína Dvořáka, když se jelo nebo šlo pěšmo
na Březové Hory z náměstí kolem rybníka, takže nápad jako hrom tu náhle
byl. Ano, zdejší kraj je vlastně krajem Antonína Dvořáka, je tu jakoby stále
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přítomna jeho Humoreska, Slovanské tance, Jakobín, na této hudbě jsme
přece všichni vyrostli! I k velké nelibosti Zdeňka Nejedlého, kterýž vždy dával
přednost Bedřichu Smetanovi. Většina věděla, že blízko zdejších rudných
dolů je i obec Vysoká a zde se nachází muzeum, památník velkého Dvořáka.
A nejen to bylo zde spousta dalších vzpomínek.
I nápad se nejen zrodil, ale i
realizoval. Už nevím jak, ale
postupně jsme se jako skupina
řešitelů úkolu dopravili k tomuto
památníku. Zámeček, ano, to je
přece ono! Zde myslel Antonín,
ten hudební genius nejen na
Rusalku, ale určitě i na přátelství s
hraběnkou Kounickou. Ostatně
kdo četl přece Škvoreckého Largo
capricioso už ví, o co jde. Měli
jsme informaci, že v památníku lze Dvořákovu hudbu slyšet, sice ne živou,
ale z kvalitního reprodukčního zařízení. Proč ale rovnou vlítnout jako divá
parta do zámečku, když je poblíž malebná příroda a ono slavné jezírko,
kolem něhož napodobeniny v opeře Rusalce tančí něžné víly, smutní tam
Vodník a Princ pak zoufale volá „Bílá moje lani? Pohádko!“.
Je pravda, že krása jezírka tu zas moc přítomna nebyla, určitě nedosahovala
krásy jezírka ve většině inscenací Národního divadla. Byl to už spíš takový
neudržovaný, hodně zarostlý močál. Inu, Dvořák je už tolik roků v hudebním
nebi… Návrat od jezírka byl spořádaný, postupně jsme se dostali do
hlavního sálu, kde bylo mnoho sedadel a jeden gramofon. Program na tento
krásný večer nikoho neudivil svoji vynalézavostí. Hrála se totiž Novosvětská.
Co taky zde jiného… Posluchači, prakticky jen skupina řešitelů úkolu
Příbram a pár horníků, se opřeli do pohodlných tapetovaných opěradel
křesílek a jali se poslouchat první větu díla – adagio. Jakmile však skončilo
první téma a začala druhé, kde se vzal, tu se vzal, zaškrábal and dveře sálu
pejsek. No pejsek, spíše psisko jako hrom. Velký vlčák, navíc mírně
urousaný se stále vesele pootevřenou tlamou. Bohužel k jeho spousta psím
dovednostem nepatřilo zrovna otvírání dveří. Neuměl je totiž otvírat, uměl
jen dobře škrábat na bílé krásné památné dveře sálu, aby naznačil, že chce
dovnitř. K podivu všech si však okamžitě lehl na naleštěnou
parketovou podlahu a zdálo se, že do vedlejšího tématu Novosvětské se
zcela ponořil. Jakmile však začalo molto adagio, pes naznačil, že by se chtěl
ven. Některé tóny molta ve smyčcích asi jeho citlivým, cvičeným uším zřejmě
vadily. Kdosi mu tedy otevřel dveře a pes odběhl ven. Avšak když začala
věta druhá symfonie, opět se ozvalo již známé škrábání na dveře. Pes. I bylo
mu otevřeno. Vyslechl tentokrát první i druhé téma, a to až úvodu tolik všem
známého larga. Pak snad dojat, s jemným zakňučením během delšího
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flétnového sóla naznačil, že by chtěl odejít. Němá tvář je němá tvář, proč
muzikálnímu psíkovi a snad i znalci hudby Dvořáka nevyhovět? Byl
vypuštěn. Začala věta třetí, tentokrát to trvalo až do kréda, než se opět
ozvalo škrábání na dveře. Přítomní muzikologové se už začali ošívat. Pes
vlčák zde vydržel, a to až do konce této části, a pak teprve naznačil své přání
na odchod. Začala věta čtvrtá. Lidé už přestali vnímat hudbu a každý se jen
těšil, že pejsek opět přijde. Nezklamal přítomné! Po tradičním zaškrábání
přisel hned v úvodní části, kterou vyslechl asi je jedním uchem, neboť ho
vztyčil po vzoru jedné fotky z kynologického časopisu, ale pak se vrátil až
skoro před samotné finále. Forte dechových nástrojů mu ale nějak vadila,
takže ještě před koncem Novosvětské odešel. Že si zase vyžádal obvyklou
již zmíněnou lidskou asistenci s těma dveřmi zámečku, to ani není třeba
říkat.
Někteří po doznění posledních tónů emociální hudby navrhli, že by se mohla
tato Dvořákova symfonie, pokud se bude ovšem někdy hrát v tomto sále,
měla nazývat „S otvíráním dveří“ (jaksi po vzoru Haydnovy symfonie
„s úderem kotlů“). A pes? Ten už se neobjevil. Někdo řekl, že ten pes je asi
úplně cizí. Neznámo, kdo je jeho páníček… Fabulovalo se, že to mohl být
dokonce pes kouzelný, něco jako duch z Dickensovy Vánoční povídky. Pak
se někteří z přítomných shodli na možné inkarnaci: že tu šlo o smyšleného
psa, který byl inkarnací velkého génia Antonína Dvořáka, stejně jako
staroegyptský farao byl inkarnací královského boha Hóra, nebo dalajlama
inkarnací nejvyššího bódhisattvy.
Bývalý štajgr z dolu v Bohutíně však zůstal navzdory všemu skálopevně
přesvědčen, že pes byl kdysi lakomý horník z Řimbaby, který nemá v hrobě
pokoje, neboť nedal nikdy ani skývu chleba důlním myškám.
♦ Sloni v Kerale
Rudolf J. Prokop
Součástí mé služební cesty po Indii v roce 1977 byly i přednášky a seminář
v Geological Centre, University of Kerala, v Kočínkajanajúru, významném
přístavu na jjz pobřeží subkontinentu. Podnebí zde je již nefalšovaně
tropické a tak mně velmi potěšilo pozvání na trochu odpočinku v pýše státu
Kerala – národním parku Periyár, v Kardamonských horách, kde ještě volně
žijí sloni, tygři, leopardi a další zástupci původní fauny.
Přechod od vlhkého vedra pobřežních lagun, průplavů a ostrovů porostlých
statisíci kokosových palem do příjemného klima hor byl sám o sobě vítaný.
Navíc jsem se těšil na to, že snad uvidím zástupce jihoindické fauny a flory
v jejich přirozeném prostředí.
První dojem z hor nebyl však ani tak zoologický, jako spíše botanickokulinářský. Kardamonské hory jsou totiž (samozřejmě mimo významnou
pěstitelskou oblast tohoto základního indického koření) i centrem
pepřovníkových plantáží. Pepři je tu podřízeno vše a tak několikrát musel
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náš řidič zastavit jen proto, že po celé šíři horské silnice byly rozprostřeny
plachty a na nich se sušilo neskutečné množství kuliček černého pepře.
Hostitelé mě původně chtěli ubytovat v luxusním hotelu na okraji rezervace
(jak se na váženého hosta sluší), ale nakonec jsem je přesvědčil, že chci
vidět skutečnou přírodu, ne jen nějaký její zlomek z terasy hotelu. Nakonec
se ukázalo, že taková možnost ubytování existuje a to v bungalovu bývalého
kočínského maharadži. Ten je sice "skromný", ale je postaven přímo v centru
rezervace, u rozsáhlého jezera. Typické je, že i rezervace sama se
zachovala jen proto, že to byl původně lovecký revír maharadži a jezero,
které je její součástí, je vlastně umělá nádrž nad přehradou, postavenou na
řece Periyáru u městečka Thekkady.
Dýchavičný člun nás dovezl do jedné z půvabných zátok jezera, na jejímž
břehu stála luxusní chata – maharádžův bungalov. Kolem dokola prales.
Ubytování mě nadchlo. Méně nadšeni však byli strážci rezervace z mých
úmyslů prozkoumat les a jeho obyvatele. Na jednu stranu jsem to chápal,
bylo by trapné, kdyby hostujícího profesora sežral tygr nebo uštkla kobra,
ale na druhou stranu, kdy se člověku naskytne příležitost alespoň trochu
poznat život v jihoindickém pralese!
Tady musím trochu odbočit. „Divá zvěř“ se ke mně zachovala zcela přívětivě,
žádné kobře jsem do hnízda nešlápl, takže neměla důvod k odvetné akci,
leopard, který ležel na větvi banyánu a kýval si ve vzduchu všemi čtyřmi
packami, se lekl cvaknutí mého fotoaparátu a zmizel tak rychle, že na snímku
je jen strakatá čmouha a svým jediným blízkým setkáním s tygrem se také
nemohu moc chlubit. Ve vysoké sloní trávě u jezera jsem totiž šlápl do
čerstvých tygřích „pozůstatků“ a byl cítit ještě odpoledne – a to jsem si ten
sandál pečlivě umyl v jezeře.
Největší atrakcí národního parku jsou samozřejmě sloni, jedni z posledních
volně žijících v Indii a pravděpodobně i v celé jihovýchodní Asii.
Zde v Periyáru je několik menších stád a jedno velké, které se má dokonce
pohybovat v blízkosti našeho bungalovu. Pohybovalo – a tak došlo k
nádhernému setkání s jeho členy hned první noc.
Šel jsem tehdy poměrně brzy spát, poněkud unaven cestou a především
neskutečným randálem a štěbetáním, které vyluzovaly stovky a snad tisíce
papoušků Alexandrových, kteří se v podvečer sletovali na mohutné,
rozsochaté stromy před bungalovem.
Kolem jedné hodiny v noci mě však probudily jakési podivné zvuky:
mlaskání, škrundání a funění, navíc v bezprostřední blízkosti chaty. I vylezl
jsem rychle před bungalov, jen tak v pyžamu a trepkách, a v měsíční záři se
mi naskytl úchvatný pohled. Náš příbytek byl obklopen slony, kteří byli
zřejmě zvědaví, kdo ten, pravděpodobně již zřídka využívaný bungalov,
zabydlil. Nicméně, jejich návštěvy za časů maháradžů zde nebyly asi nic
neobvyklého, protože celá chata byla obklopena asi tak tři metry širokým a
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dva metry hlubokým vybetonovaným příkopem, po jehož vnějším okraji se
stádo právě pohybovalo.
Sedl jsem si na vnitřní okraj tohoto eskarpu a fascinovaně pozoroval sloní
přehlídku – ze vzdálenosti jen o málo větší než je délka sloního chobotu.
Nejkouzelnější byla pochopitelně sloní mrňata, která byla také
nejneposednější, nejhlučnější a také nejzvědavější; měl jsem jen trochu
strach, aby některé z nich nespadlo do toho příkopu. Ale slůňata měla zřejmě
dobrou školu, znala terén a tak dováděla zcela bezstarostně. Byla to tak
kouzelná podívaná, že jsem na tom příkopu vydržel sedět až do rozbřesku,
kdy sloní hrátky skončily a zvířata se postupně stáhla zpět do pralesa.
Když jsem ráno při snídani svému hostiteli nadšeně vykládal svoje noční
"dobrodružství", reakce jeho i dalšího indického kolegy mě poněkud
překvapila. Ano, slyšeli slony, a tak rychle zavřeli okna i okenice a zajistili
dveře. Před čím, proboha!
Později jsem ověřil, že někteří "městští" indičtí kolegové (i z vysokých
akademických kruhů) již tak ztratili kontakt s přírodou své země, že jí
nerozumí, spíše se jí obávají a také ji nechrání (nebo jen úředními fermany,
jejichž znalost a platnost málokdo kontroluje).
O co jsem byl neúspěšnější s líčením svých nočních zážitků u ctihodných
profesorů, o to víc zaujalo moje vyprávění strážce parku – bezvadné
chlapíky, kteří znali reservaci a její život dokonale. A tihle hoši mi prozradili,
že když chci vidět slony opravdu "v akci", musím projít cípem lesa za chatou,
až k jižní zátoce, kde se kolem poledne sloni shromažďují, koupají se, hrají
si a vůbec se, jak se zdá, radují z posledních příjemností volného života.
Zátoka byla dosti rozlehlá, s širokým travnatým okrajem a poměrně sráznými
písčito-jílovitými břehy, jen tu a tam přerušovanými jazyky štěrkopísku. Už z
dálky jsem slony viděl a hlavně slyšel jejich bujaré troubení a vřískání. Ve
stádu převažovala mládež a sloní mrňata bedlivě sledovaná postarší,
mohutnou sloní dámou.
Les zřídnul a tak jsem se dál přibližoval velmi opatrně, abych stádo nevyrušil.
Vitr vál příznivě a za svoje plížení bych si možná vysloužil uznání i
samotného Vinetoua. Jen mě trochu rušili velicí žlutobílí motýli, kteří místo
aby poletovali, se plápolavě snášeli ve spirálách k zemi jako listí padající se
stromu. Jenže padali i na mě, což mě poněkud znervózňovalo. Nicméně se
mi podařilo se dostat na optimální vzdálenost a naskytl se mi pohled, na
který se nezapomíná.
Po bahnitém břehu, zakončeném nad vodou skoro kolmou, asi půl druhého
metru vysokou stěnou (výsledek boční eroze při kolísání výšky vodní hladiny
v nádrži) se klouzalo po nohách i po zadku několik desítek sloních výrostků
i batolat. Nakonec s patřičným efektem, v gejzíru třpytných kapek dopadli do
vody, chvilku plavali k asi 50 m vzdálenému, pozvolně se svažujícímu
štěrkovému jazyku, kde vylezli na břeh a celou skuzavku si nadšeně
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zopakovali. Bylo jasné, že se všichni náramně baví, což dávali najevo i tou
kakofonií zvuků, kterou jsem slyšel již v lese.
Jak dlouho tahle sloní školka dováděla nevím. Stará sloní opatrovatelka
začala najednou zvedat chobot a čichat směrem ke mně a tak jsem pro
jistotu zvolil opatrný ústup. V bungalovu již stejně byla po mně sháňka (i když
jsem samozřejmě strážcům ohlásil, kam jdu), ovšem hlavně proto, aby
společnost nezmeškala oběd.
Po zkušenostech z noci jsem se raději o svém novém zážitku ani nezmiňoval
– jen strážcům, kteří byli velmi potěšeni, že jejich rady a doporučení byly
zdárně využity.
Bohužel, čas se nachýlil a bylo nutno uvažovat o návratu. Nechtěl jsem být
k hostitelům nezdvořilý a tak jsem souhlasil s tím, že poslední noc strávíme
v hotelu na okraji rezervace a ráno vyrazíme zpět do Cochinu.
Naštěstí tu bylo ještě odpoledne, nádherné odpoledne. Ve společnosi dvou
strážců jsem se vydal na exkurzi do hor nad jezerem. Obdivoval celé girlardy
zlatožlutých a purpurových orchidejí na starých stromech, těšil se ze skupiny
asi dvaceti vyder, které vystrkovaly zvědavé hlavičky z vody jezírka pod
vrcholem jednoho z kopců, a uctivě se vyhýbal stádečku pralesních buvolů
– podle strážců jediných útočných a opravdu smrtelně nebezpečných
obyvatelů národního parku.
Hotel byl přesně to, co jsem čekal a čemu jsem se snažil vyhnout.
Unifikovaný mezinárodní luxus, mezinárodní společnost, která brala okolní
přírodu jen jako doplněk tenisového hřiště, baru a kokteilu na terase.
Mezinárodní unifikovaná kuchyně a mezinárodní nuda. "Divočinu"
reprezentovalo jen několik hulmanů posvátných, kteří dováděli v korunách
stromů nad tanečním parketem (samozřejmě bez nejmenšího zájmu
hotelových hostů).
Na zpáteční cestě se mi stále vracely nádherné prožitky z rezervace a byl
jsem opravdu vděčný svým hostitelům, že mi je (byť nechtěně) umožnili. A
to jsem viděl jen nepatrný úsek z celé palety indické přírody. Teď jen prosím
všechny bohy indického Pantheonu, aby nedopustili její devastaci. Vyslyší
mě??
Vše, co jsem v této povídce napsal, je pravda. Napsal jsem ji k poctě všech
strážců Národního parku Peryiár ve státě Kerala. K poctě skvělých chlapů
a vynikajících znalců rezervace, kteří se z původních lovců a nadháněčů
zvěře stali jejími nejzapálenějšími a nejobětavějšími ochránci.

►►► Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných
oborech (pokračování) – Daudlebsky až De Golyer
Pavel Vlašímský
► DAUDLEBSKY von STERNECK (též DAUBLEBSKÝ, DOUDLEBSKÝ,
DOUBLEBSKÝ), Robert, generálmajor, Dr. h. c., rakouský šlechtic, důstojník,
geodet a geofyzik, 7. 2. 1839 Praha, Čechy, habsburská monarchie – 2. nebo 19.
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11. 1910 Vídeň, habsburská monarchie (nyní Rakousko).
Rod Doudlebských byli měšťané z Českých Budějovic, doložení od 16. století.
Kašpar D., budějovický primas, obdržel za věrnost za stavovského povstání od
císaře 1. 7. 1620 erb a titul von Sterneck a hojné statky (chybou v majestátním
listě vznikla podoba Doublebský, kterou někteří potomci užívali). V dalších
generacích rod získal opakovaně polepšení erbu, Jakub D. 1786 povýšení do
stavu rytířského, 1812 do stavu panského. 1792 rod obdržel přídomek zu
Ehrenstein. V polovině 19. století existovala větev rodu pražská, moravská a
korutanská.
D. otec Jakob Josef D. von S. (1800–78) byl pražským advokátem, 1849 děkanem
Právnické fakulty tamní university. Matka Marie, roz. Kalinová z Jäthensteinu. Ze
sourozenců vynikl bratr Mořic (1834–1917), generálmajor, vojenský velitel Vídně,
a sestra Marie, provdaná za skladatele Viléma Blodka. D. navštěvoval v Praze
reálku a 2 ročníky techniky. V květnu 1859 narukoval k pěšímu pluku a již v červnu
se účastnil bitev u Magenty a Solferina v Lombardii, kde bylo vojsko rakouského
císařství poraženo francouzsko-sardinskými silami. Po vystudování techniky
v Praze a ve Vídni působil od 1862 ve Vojenském zeměpisném ústavu (K. und k.
Militär - geographischen Institut) ve Vídni, od 1884 vedoucí astronomickogeodetické skupiny, 1886 astronomického oddělení, 1894 přednosta geodetického
oddělení a ředitel triangulačních prací (v údajích o kariérním postupu jsou
v literatuře rozpory). Za války s Pruskem 1866 působil u štábu Severní armády.
Pravidelně povyšován: 1866 nadporučík, 1872 setník, 1882 major, 1894
plukovník. Od 1882 člen rakouské Komise pro mezinárodní stupňová měření.
Na území habsburské monarchie prováděl 1864–97 úhlová, azimutální, výšková a
astronomická měření a vytvořil novou triangulační síť, což sloužilo hlavně pro 3.
rakouské vojenské mapování (edice speciálek 1 : 75 000). Měřil na více než 100
trigonometrických bodech 1. a 2. řádu a na 50 astronomických stanicích na celém
území monarchie, vč. českých zemí. Spolupracoval s K. Kořistkou při
výškopisných měřeních na českém území, kde proměřili více než 270
trigonometrických bodů, zejména v okolí Prahy. 1871–74 provedl pro kartografické
práce základní astronomická měření a barometrické určení výšek v Srbsku,
Bulharsku aj.
Jeho druhým oborem byla geofyzika, vyvinul pro tíhová měření několik nových
přístrojů,
kyvadlový
přístroj
s neproměnnými
půlvteřinovými
kyvadly
(Halbsekundenpendel – ve své době nejpřesnější přístroj tohoto typu), přístroj na
měření přílivu aj. Objevil a vysvětlil magnetickou anomálii na hoře Říp u Roudnice
v Čechách. První pokus o stanovení zemské tíže provedl 1882 v dole Vojtěch na
Březových Horách u Příbrami v hloubce 1 000 m (1875 zde bylo poprvé na světě
dosaženo hloubky 1 000 m přímou svislou jámou). Při této příležitosti provedl
připojení báňské trigonometrické sítě. Tíhová měření prováděl souběžně
s geodetickými, sledoval mj. vliv účinků tíže na přesnost nivelace (na nivelačním
tahu Bozen – Innsbruck – Meran – Bozen v Tyrolských Alpách, 1888). 1898 na
žádost Císařské akemie věd ve Vídni prováděl tíhová a geotermická měření
v hlubokých dolech na území monarchie, v šachtě Werner v Jáchymově (hloubka
416 m), Vojtěch na Březových Horách (1000 m), Grejfské v Kutné Hoře (300 m) a
Franz v Idrii (272 m). Geodetická a tíhová měření prováděl v širokém regionu od

56

Karpat po Londýn (1893 Paříž, Greenwich a Kew v Londýně, Strassburg) a od
pobřeží Baltského moře po Taranto v j. Itálii, rovněž 1894 v Rusku (Pulkovo u
Sankt Peterburgu, Moskva). Celkově provedl tíhová měření na 542 stanicích. Za
účelem přesného stanovení výšky střední vody (a kontrole rakouské nivelace)
studoval příliv a odliv na pobřeží Jaderského moře v rakouském Přímoří
(Küstenland), Dalmacii a Itálii.
Redigoval časopis Astronomisch-geodaetische Arbeiten des K. und k. Militärgeographischen Institutes. Při odchodu do penze 1. 1. 1905 povýšen na
generálmajora. Člen řady vědeckých společností, mj. člen korespondent Císařské
akademie věd ve Vídni a Královské české společnosti nauk, člen Accademia dei
Lincei v Římě, Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina, Russkogo
geografičeskogo obščestva. Obdržel čestný doktorát university v Göttingen a
státní vyznamenání od rakouského císaře, vlády Pruska, Itálie, Dánska, Řecka.
Zakladatel rakouské geofyziky.
Daudlebsky von Sterneck, R. (1882): Untersuchungen über die Schwere im
Innern der Erde, ausgeführt im Jahre 1882 in dem 1000 m tiefen
Adalbertschacht des Silberbergwerks zu Příbram. – Mitt. Militär-geogr. Inst.
(Wien), 2.
Daudlebsky von Sterneck, R. - Kořistka, K. (1884): Seznam výšek v Čechách,
jež v létech 1877 až 1879 Vojenským zeměpisným ústavem trigonometricky
stanoveny byly. – Arch. přírodov. Prozk. Čech, 3, 1.
– (1887): Trigonometrische Bestimmung der Lage und Höhe einiger Punkte in
der Umgebung von Prag. – Mitt. Militär-geogr. Inst. (Wien), 7, 59–83.
– (1890): Bestimmung der Intensität der Schwerkraft in Böhmen. – Mitt. Militärgeogr. Inst. (Wien), 10, 59–95.
– (1897): Das neue Dreiecknetz I. Ordnung der österreich-ungarischen
Monarchie. - Mitt. Militär.-geogr. Inst. (Wien), 17.
– (1898): Relative Schwerebestimmungen, ausgeführt im Jahre 1894, nebst
einem Anhange über Barymeter-Beobachtungen. – Mitt. Militär-geogr. Inst.
(Wien), 18.
► DAVID, Adolf, slovenský báňský odborník, ca 1805 Lemberg, rakouská Halič,
habsburská monarchie (nyní Lviv, Ukrajina) – 1834 (sebevražda).
Pocházel z habsburského záboru Polska. S haličským zemským stipendiem
studoval hornictví, metalurgii a lesnictví na Báňské a lesnické akademii v Banské
Štiavnici (v té době Schemnitz/Selmeczbánya, Uherské království; nyní
Slovensko), kde pod vedením J. Langa v rámci diplomové práce provedl podrobný
geologický průzkum okolí Banské Štiavnice. Výsledkem byla práce Geognostische
Beschreibung der Umgegend von Schemnitz (1829), která byla prvým popisem
geologie tohoto revíru. Nebyla nepublikována. D. se prezentoval jako stoupenec
neptunismu A. G. Wernera. Po skončení studia působil jako báňský technik
v dolech v Banátu a Transylvánii (v té době Uherské království, habsburská
monarchie; nyní Rumunsko). Zapojil se do konspirační činnosti Srbů a Rumunů na
území Transylvánie, založil tajný spolek. Po jeho odhalení spáchal sebevraždu.
► DAVID, Martin Alois, Prof. Dr., český astronom, geodet a meteorolog, 8. 12.
1757 Dřevohryzy sv. od Mariánských Lázní (nyní městská část Toužimi), z. Čechy,
habsburská monarchie – 28. 2. 1836 Teplá, z. Čechy, habsburská monarchie.
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Rodiště leželo na panství kláštera premonstrátů v Teplé. Po absolvování
klášterního gymnázia v Teplé D. od 1776 studoval matematiku, fyziku, teologii a
filosofii na universitě v Praze. Po rigorózní zkoušce z diferenciálního a integrálního
počtu 1778 odešel do tepelského kláštera, kde 1780 vstoupil do premonstrátského
řádu. Studia teologie dokončil a vysvěcen byl 1785. Ucházel se o místo adjunkta
na universitní hvězdárně v pražském Klementinu u Antonína Strnada (1746–99),
které získal 1789. Na universitě získal 1790 doktorát. Po Strnadově smrti od 1800
ředitel klementinské hvězdárny, s titulem astronomus regius, současně od 1799
profesor astronomie na pražské universitě. 1805 děkan Filosofické fakulty, 1816
rektor university. Od 1817 řídil rovněž meteorologické stanice Vlasteneckohospodářské společnosti v Čechách. Udržoval mezinárodní kontakty, při cestách
do zahraničí navštěvoval hvězdárny a továrny na optické přístroje a skla.
Na hvězdárně v Klementinu prováděl systematická meteorologická a
astronomická pozorování (zatmění Slunce, Měsíce a Jupitelových satelitů, zákrytů
hvězd Měsícem). Zde se kolem D. vytvořila skupina vědců, kteří se věnovali hlavně
výzkumu komet: bratři Josef a Vincenc Morstadtové, Wilhelm Biela a Kasián I.
Hallaschka, později rektor universit v Praze a Vídni. 1827 D. uveřejnil článek o
periodické kometě, kterou již dříve identifikoval J. Morstadt a na základě těchto
pozorování a výpočtů v únoru 1826 ji objevil Biela během své služby v Josefově
(kometa 3D/Biela; později se rozpadla na meteorický roj). 1832 zorganizoval D.
v Praze neformální mezinárodní setkání astronomů, na kterém J. Morstadt poprvé
poukázal na souvislost úlomků z komet s meteorickými roji. D. vedl od 1. 1. 1789
do 1833 deníky s meteorologickými údaji, které jsou součástí klementinské řady
(souvislá řada meteorologických údajů od 1775). Ujal se úkolu vytyčeného
Královskou českou společností nauk (KČSN) vypracovat novou mapu zemí
Koruny české. Proto v letních měsících po 40 let 1793–1832 osobně prováděl
terénní meteorologická a geodetická (astronomická) měření zeměpisných
souřadnic vrcholů hor, měst i dalších lokalit, v řadě případů na ně navázal i
triangulační síť. Přispěla ke zkvalitnění kartografických prací, na jejich základě
vyšla 1819 Mapa Království českého, vydány byly i podrobnější mapy jednotlivých
krajů. Zasloužil se o organizování sítě meteolorogických stanic v Čechách. Na
základě státních pověření spolupracoval s geodety sousedních států Bavorska,
Saska a Pruska. Publikoval roční souhrny Astronomische Beobachtungen
angestellt an der k. Prager Sternwarte, další výsledky v periodikách Vlasteneckohospodářské společnosti a v Pojednáních KČSN (Abhandlungen etc.).
1795 mimořádný, 1800 řádný člen Královské české společnosti nauk, 1806–09 a
1832 její předseda. 1809 člen Bavorské akademie věd, 1816 Mährischschlesische Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, des Natur- und
Landeskunde (Moravsko-slezská společnosti etc.), 1824 Společnosti
Vlasteneckého muzea v Čechách aj. 1834 odešel do penze do kláštera v Teplé,
kde byl na klášterním hřbitově pochován (datum úmrtí se ve starší literatuře uvádí
mylně 22. 2. 1836).
Zakladatel moderní meteorologie a geodetické astronomie v českých zemích.
Jeho studie v té době patřily k nejvyspělejším na světě. Mezinárodní uznání
získávají nejnověji průkopnické kometární studie D. skupiny. Mezinárodní
astronomická unie (IAU) pojmenovala na D. počest 2001 planetku (6385)
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Martindavid.
► DAVID, Tannatt William Edgeworth, Prof., Sir, australský geolog waleského
původu, 28. 1. 1858 St. Fagan´s rectory nedaleko Cardiffu, Wales, Velká Británie
– 28. 8. 1934 Sydney, britské dominum Austrálie.
Vystudoval 1880 na universitě v Oxfordu, poté krátce studoval na Royal School of
Mines v Londýně. Ovlivnili ho Joseph Prestwich, John Judd, příbuzný William
Ussher a literát a sociolog John Ruskin (1819–1900), který se zajímal o geologii.
Prvé výzkumy prováděl v j. Walesu, kde studoval stopy pleistocenního zalednění
(3 publikace), v době po prosazení teorie kontinentálního zalednění O. Torrela
(1875). 1882 přesídlil do Austrálie. 1882-91 asistent v Geological Survey of New
South Wales pod vedením Charlese Wilkinsona. Od 1891 profesor geologie a
fyzické geografie na universitě v Sydney, New South Wales.
Prováděl regionálně geologický a ložiskový výzkum v mnoha oblastech Austrálie
a na okolních ostrovech. Zpočátku se zabýval ložisky rud Sn a uhlí. Od 1897
prováděl 1. geologické mapování pánve Sydney – Newcastle, mj. objevil uhelné
ložisko u Edgeworthu v Blue Mountains z. od Sydney.
1885 se setkal s britským geologem pracujícím v Indii Richardem Oldhamem
(1858–1942), který se snažil porovnávat uhlonosná souvrství Austrálie a Indie.
Oldham znal projevy svrchnopaleozoického zalednění v Indii, spolu s D. a
Wilkinsonem zjistili stopy zalednění (balvany s rýhováním aj.) ve výchozech permu
v údolí řeky Hunter sz. od Newcastle s. od Sydney, v sydneyské permotriasové
pánvi. Později D. prokázal zalednění téhož stáří v členských státech Victoria a
South Australia. Výsledky výzkumu svrchnopaleozoických (gondwanských)
glaciálů uveřejnil nejprve v periodikách Geological Society of London (1887,
1896), což bylo vědeckou obcí přijímáno skepticky, poté na 10. mezinárodním
geologickém kongresu v Mexiku 1906 (publikace 1907). Zde publikoval poznatky
mj. o velkých rýhovaných balvanech v prekambriu (spodním kambriu?) a svrchním
paleozoiku ze státu South Australia, porovnával stopy svrchnopaleozoického
zalednění v Austrálii, Indii, Jižní Africe (v systému Karroo) a u Minas ve státě
Santa Catarina v j. Brazílii. Předpokládal glaciály i v dalších útvarech (devon,
svrchní křída, pleistocén na j. polokouli aj.), což bylo v některých případech později
vyvráceno. Přijal hypotézu Gondwany (podle W. T. Blanforda a E. Suesse),
předpokládal výrazné změny klimatu a paleogeografické situace v minulých
geologických dobách v důsledku variací slunečního záření. Později se spřátelil
s mobilisty Alexem du Toitem a Willemem Waterschoot van der Grachtem,
diskutovali o teorii kontinentálního driftu A. Wegenera, i když sám k ní zaujímal
opatrný postoj. Jeho práce z 1907 měla přesto značný význam pro její pozdější
vývoj.
1897 vedl expedici na Ellice Islands v z. Polynesii (nyní Tuvalu), kde se zabýval
vznikem korálových atolů. Účastnil se antarktických expedic, 1907–09 expedice E.
H. Shackletona na Viktoriinu zemi, při které vedl skupinu, která 16. 1. 1909 objevila
jižní magnetický pól. 1912 se účastnil expedice vedené D. Mawsonem do Země
Jiřího V.
Do penze odešel 1924. Člen Royal Society of London, 1920 nobilitován. Podle
historiků vědy „… is recognised as probably Australia´s greatest geologist.“
David, T. W. E. – Howchin, W. (1896): Note on the occurrence of casts of
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Radiolaria in Pre-Cambrian (?) rocks of South Australia. – Proceed. Linnean
Soc. N. South Wales, 21, 4, 571–583.
David, T. W. E. (1907): Conditions of climate at different geological epochs, with
special reference to glacial epochs. In Proceed. X. Internat. Geol. Congr.,
Mexico 1906. 1907, 1, 437–482.
– (1911): Notes on some of the chief tectonic lines of Australia. – J. Roy. Soc.
N. South Wales, 45.
David, T. W. E. – Priestley, R. E. (1914): Glaciology, physiography, stratigraphy
and tectonic geology of south Victoria Land. In Rept British Antarctic Exped.
1907 – 1909, Geol., 1, 1–319.
David, T. W. E. (1950): The Geology of Commonwealth of Australia. London;
redig. W. R. Browne.
► DAVIDSON, Thomas, britský – skotský přírodovědec, 17. 5. 1817 Edinburgh,
Skotsko, Velká Británie – 14. 10. 1885 Brighton j. od Londýna, Sussex, Velká
Británie.
Studoval nejprve 1835–36 na universitě v Edinburghu, poté ve Francii a Itálii.
Podnikl řadu geologických studijních cest. Specializoval se na skupinu
Brachiopoda, zpracovával její fosilní i recentní formy. Pro britskou
Palaeontographical Society zpracoval a vydal 1850–85 v edici Monographs of the
Palaeontographical Society v 6 dílech (postupně ve 27 dilčích monografiích)
souhrn poznatků o britských fosilních brachiopodech od siluru po terciér pod
názvem The British fossil brachiopoda. Úvodní díl (Introduction, 1853) se zabýval
klasifikací brachiopodů, upravil klasifikaci Williama Kinga (1846); tento díl byl 1856
přeložen do němčiny a doplněn E. Suessem jako Classification der Brachiopoden
etc. (in Denkschr. Wiener Akad. Wiss., Wien 1856). D. rovněž zpracoval recentní
brachiopody ze sběrů expedice Challenger a zahraniční materiál, např.
z belgického terciéru (1874). Vynikající ilustrátor. Odpůrce evoluční nauky Ch.
Darwina.
Aktivní člen Geological Society of London, Royal Society of London, vicepresident
Palaeontographical Society.
► DAVIES, David K., Prof. Dr. D.Sc., americký sedimentolog a ropný geolog
waleského původu, 10. 10. 1940 Barry jz. od Cardiffu, Wales, Velká Británie – 3.
8. 2006.
Pocházel ze skromných poměrů. Vystudoval geologii na University of Wales ve
Swansea, pokračoval v USA na Louisiana State University, kde získal 1964 M.S.
po obhájení práce o kvantitativním výzkumu sedimentárních textur jesepových
valů u řeky Mississippi. Vrátil se do Swansea, kde 1966 získal PhD po obhájení
práce o petrografii a sedimentačním prostředí spodnojurských šelfových
sedimentů j. Anglie.
Po získání doktorátu přesídlil do USA, kde se stal asistentem na departmentu
geologie a geofyziky v Texas A & M University v College Station. V Texasu se
badatelsky zabýval asociacemi těžkých minerálů v sedimentech holocénu,
terciérními sedimenty pobřežní nížiny, texturami siliciklastických hornin, sedimenty
a akumulacemi uhlovodíků ve spodní křídě ložiska Bell Creek v Montaně. V práci
o karbonátových turbiditech u pobřeží Mexika prokázal, že šelf Campeche z. od
Yucatánu je významným zdrojem pro sedimentaci v j. části abysální pláně
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Mexického zálivu. Od 1970 profesor geologie na University of Missouri ve městě
Columbia. V té době studoval diagenezi siliciklastických hornin a diagenezi
jílových minerálů v pískovcích ordoviku v Arkansasu a v mesozoiku v
oblasti Rocky Mountains a vulkanoklastické horniny v Guatemale.
Od 1977 vedoucí geologického departmentu na Texas Technical University v
Lubbocku, kde se zabýval diagenezí pískovců, jílovou mineralogií, petrofyzikou,
kolektorskými vlastnosti a dalšími sedimentologickými otázkami se vztahem
k prospekci na ropu a zemní plyn. Zároveň 1980–2000 vlastnil spolu s manželkou
Ruth Gilbertsonovou nezávislou konzultační firmu David K. Davies and Associates
se sídlem v Houstonu, zaměřenou na ropnou geologii.
Uveřejnil 176 prací. Člen American Association of Petroleum Geologists, Society
of Petroleum Engineers, International Association of Sedimentologists, American
Society of Professional Geologists, Society of Economic Paleontologists and
Mineralogists. 1991 obdržel od University of Wales titul D.Sc.
► DÁVILA, Pedro Franco, španělský vědec a sběratel jihoamerického původu, ca
1710 Guayaquil, španělské Místokrálovství Peru (nyní Ekvádor) – 1775 Madrid,
Španělsko.
Pocházel ze zámožné kastilské šlechty působící ve španělských koloniích v Jižní
Americe. Od 1740 žil v Paříži, poté od 1760 byl inspektorem kabinetu přírodnin na
královském dvoře v Madridu za krále Ferdinanda VI. Podílel se na přípravě
založení veřejného muzea v Madridu (což byla králova idea); vnitropolitická
situace této myšlence zpočátku nepřála, posléze došlo k jeho založení (viz níže).
Od 1745 D. shromažďoval soukromou sbírku obrazů, knih, nerostů a lastur.
V aukcích koupil řadu sbírek. Vlastní sbírku 1767 prodal v aukci v Paříži za
800 000 realů. Obsahovala mj. 16 000 exemplářů nerostů a lastur, mj. ukázky
nerostů z amerických kolonií (z Potosí aj.), ze Saska, Uralu. Katalog k aukci
vypracoval Romé de l´Isle (Catalogue systematique et raisonne des curiosites de
la nature et de l´art etc., 3 d., Paris 1767).
Od 1771 ředitel Přírodovědeckého muzea v Madridu. Měl kontakty s vědci z celé
Evropy a Ameriky. Shromáždil novou soukromou sbírku (8 200 exemplářů),
tvořenou mj. zkamenělinami, fosilními dřevy, horninami, kterou 1771 věnoval králi
Karlovi III. (Carlos III.) za doživotní rentu. Sbírku později získalo Přírodovědecké
muzeum v Madridu.
Člen akademií věd v Madridu a v Berlíně, dopisující člen Royal Society of London.
V literatuře bývá někdy označován jako Peruánec.
► DAVIS, Sr., Morgan Jefferson, americký ropný geolog, 1898 – 1979.
Působil ve vedoucích funkcích v americkém ropném průmyslu. Jako jeden
z prvých prováděl prospekci v útesových faciích v permské pánvi v z. Texasu a v
sousední jv. části státu New Mexico. Prokázal jejich ložiskový význam.
Aktivní člen American Association of Petroleum Geologists (AAPG), 1952 její
president, 1964 čestný člen. 1972 obdržel od AAPG nejvyšší ocenění Sydney
Powers Award. 1969 president Geological Society of America.
► DAVIS, William Moris, Prof., americký geolog, geomorfolog, meteorolog a
fyzický geograf, 12. 2. 1850 Philadelphia, Pennsylvanie, USA – 5. 2. 1934
Pasadena s. od Los Angeles, California, USA.
Vystudoval 1870 na Harvard University v Cambridge, Massachusetts. 1870-73
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pracoval v Argentině jako asistent astronomie a meteorologie v Národní
observatoři ve městě Cordoba. Od 1876 trvale působil na Harvard University,
nejprve jako instruktor, od 1890 profesor fyzické geografie a geologie. V 80. letech
pracoval i pro US Geological Survey (mj. výzkum drumlin). 1877 podnikl cestu
kolem světa. Od 1899 podnikl řadu výzkumných cest do Evropy, Jižní Afriky,
Austrálie aj. 1903 se zúčastnil expedice vedené R. Pumpellym do Střední Asie
(Turkestanu).
Jako fyzický geograf a geomorfolog při výzkumu v Severní Americe navazoval na
práce J. W. Powella a G. K. Gilberta. Na rozdíl od evropských badatelů,
zaměřených na detaily, vycházel při výzkumu reliéfu z velkých krajinných celků.
Pro poznání vývoje reliéfu zdůrazňoval souhru endogenních a exogenních faktorů.
První pokus o vysvětlení vzniku reliéfu vydal 1884 (Geographic Classification etc.).
1889 předložil originální výklad vývoje říční sítě a reliéfu Appalačského pohoří,
který vyvolal širokou diskusi. Zavedl obrazové prostorové znázornění –
blokdiagram. Před evropskou vědeckou veřejností vystoupil 1899 na
Mezinárodním sjezdu geografů v Berlíně. Představoval novou nauku o vývojovém
cyklu forem zemského povrchu, resp. o geomorfologických erozních cyklech
(cyklus normální - humidní, aridní, ledovcový, mořský aj.). Podle některých
historiků vědy jeho hypotéza souvisela s dobovou diskusí o evoluční nauce Ch.
Darwina. Mělo se to projevovat na použité terminologii: podle D. zemský povrch
procházel proměnami v řadě stadií, mladosti, zralosti a staří (senility).
Endogenními silami při výzdvihu pásemných pohoří vytvořené výrazné nerovnosti
byly exogenními silami zahlazovány, až po konečný stav paroviny (peneplén,
nečleněná plocha). Aby seznámil evropskou odbornou veřejnost se svojí naukou,
pořádal letní kurzy na britských universitách v Cambridgi a v Oxfordu, 1908–09
přednášel na universitě v Berlíně, 1911–12 v Paříži na Sorbonně. D. představy
měly velký vliv na evropské geografy, mj. na J. V. Daneše. Němečtí geografové D.
hypotézu kritizovali pro deduktivnost a schematičnost (S. Passarge, A. Hettner, A.
Penck).
1887 předložil pokus o genetickou klasifikaci jezer, 1900 geomorfologický výklad
ledovcové geneze fjordů. Z pozorování při expedici do Střední Asie vyvodil závěr,
že v tomto regionu převažuje bloková stavba, vrásy mají mít menší roli (1905).
Později studoval také korálové ostrovy a útesy; podpořil teorii geneze útesů Ch.
Darwina. Po odchodu do penze 1912 přednášel jako host na mnoha universitách.
Uveřejnil více než 500 prací. Napsal vlivné učebnice meteorologie a fyzické
geografie, např. Elementary Meteorology z 1894 byla užívána další tři dekády.
Spoluzakladatel Association of American Geographers, 1904 její 1. president (v
této společnosti měli zpočátku velký vliv geologové). 1931 obdržel od Geological
Society of America nejvyšší ocenění Penrose Medal. Uznáván jako zakladatel
moderní geomorfologie a americké geomorfologické školy.
V geologii pracoval i jeho vnuk Jonathan O. D. (1948–90), působící v US
Geological Survey a v Desert Research Institution. Zabýval se na území USA
archeologií oblasti Velkých pánví (Great Basin), tefrochronologií a stratigrafií
kvartérních jezerních sedimentů.
Davis, W. M. (1884): Geographic Classification, illustrated by a Study of Plains,
Plateaus and their derivatives.
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– (1886): Structure of the triassic formation of the Connecticut Valley. – Rep.
US Geol. Surv., 7, 1885–86, 461–496.
– (1889): The Rivers and Valleys of Pennsylvania.
– (1894): Elementary Meteorology. Boston
– (1896): The Seine, the Meuse and the Moseile. – Nation. geogr. Mag., 1896,
7, 189–238.
– (1898): Physical Geography. 2.vyd. 1915–17, 2 d.; něm. překl. dopln. G.
Braunem (1911): Grundzüge der Physiogeographie.
– (1900): Glacial erosion in France, Switzerland and Norway. – Proceed.
Boston Soc. natur. Hist., 29, 273–321.
– (1928): The coral reef problem. New York.
► DAVITAŠVILI, Leo Šiovič, Prof. Dr., sovětský – gruzínský geolog a paleontolog,
1895–1977.
V letech 1936-48 profesor Moskevského naftového institutu, od 1948 profesor
university v Moskvě. Zakladatel a ředitel Institutu paleobiologie AN Gruzínské SSR
v Tbilisi (nyní Gruzie). Akademik AN Gruzínské SSR.
Zabýval se stratigrafií, paleobiologií, molusky kenozoika, teoretickou a evoluční
paleontologií, dějinami vědy. Pracoval zejména v neogénu Krymu a Kavkazu, kde
stanovil několik nových stratigrafických horizontů, a studoval moluska zejména
z hlediska paleoekologie a fylogeneze. Vymírání vysvětloval (1969, 1978)
působením především biotických faktorů, konkurence (neodarwinista). Studoval
život a dílo V. O. Kovalevského.
Davitašvili, L. Š. (1933): Obzor moljuskov tretičnych i posletretičnych otloženij
Krymsko-Kavkaskoj provincii. 165 s.
– (1946): V. O. Kovalevskij. Moskva, 578 s.; 2.vyd 1951.
– (1969): Pričiny vymiranija organizmov. Moskva, 440 s.
– (1972): Učenije ob evoljucionnom processe (teorija aromorfoza). Tbilisi
► DAVY, Humpry, Prof., Sir, britský chemik, 17. 12. 1778 Penzance, Cornwall, jz.
Anglie, Velká Británie – 29. 5. 1829 Geneve (Ženeva), Švýcarsko.
Vyučil se 1795 u chirurga a lékárníka. V mládí v soukromé laboratoři Daviese
Gilberta prováděl chemické experimenty. Od 1798 chemik v Pneumatickém
ústavu dr. Bedouese v Cliftonu u Bristolu. Od 1802 profesor chemie na Royal
Institution v Londýně. 1810–11 přednášel v Dublinu agrochemii a geologii. Úřad
1812 složil, poté žil jako soukromník v Londýně. 1813–15 podnikl studijní cestu po
evropském kontinentu, zejména po Itálii a Francii.
1799 objevil a na sobě a přátelích demonstroval účinek oxidu dusného (N2O – tzv.
rajský plyn); neúspěšně doporučoval využití objevu v chirurgii. Od 1801 prováděl
mnoho experimentů s rozkládáním roztoků elektrolýzou. Studoval vztahy
chemických a elektrických vlastností látek. Jako prvý pozoroval, že dva prvky se
při vzájemném dotyku nabíjejí opačně, např. měď kladně a síra záporně. Objasnil
elektrolýzu vody. Těmito výzkumy položil základy elektrochemie. 1807 předložil
elektrochemickou teorii. Jako prvý elektrolyticky izoloval: 1807 Na a K, 1808 Mg,
Ba, dále Ca, Sr. Elektrolýzou rozložil hydrát draselný a hydrát sodný, dosud
považované za nerozložitelné, a získal elementární K a Na. 1811 prokázal, že Cl
je prvek. Vypracoval teorii kyselin, prokázal, že podstatnou složkou kyselin je
vodík, nikoliv kyslík, jak se dosud soudilo. 1821 prokázal působení magnetu na
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elektrický oblouk. Zabýval se agrochemií, prováděl chemické analýzy nerostů,
prokázal, že diamant je tvořen uhlíkem. Po řadě katastrof v důsledku explozí
důlních plynů v černouhelných dolech v okolí britského Newcastlu (1809, 1812,
1815) zkonstruoval bezpečnostní důlní lampu (D. kahan), poté ověřovanou
odbornými komisemi ve Velké Británii, Sasku a Prusku.
V mládí shromáždil sbírku nerostů, zejména z Cornwallu. 1818 v Itálii pozoroval
vulkanismus. V posledním období života pobýval na evropském kontinentě.
1803 člen Royal Society of London, od které 1805 obdržel Copley Medal, 1820–
27 její president. 1807 obdržel Cenu Institutu de France. 1812 nobilitován. Vydání
sebraných spisů The collected works of Sir H. D. (London 1839–40, 10 d.)
redigoval jeho bratr John D., vojenský lékař.
► DAWSON, George Mercer, kanadský geolog a geograf, 1. 8. 1849 Pictou sv.
od Halifaxu, Nova Scotia, v. Kanada – 2. 3. 1901 Ottawa, Ontario, Kanada.
Nejstarší syn geologa Johna W. D. (viz níže). 1873–89 pracoval v British – North
American Boundary Commission, poté v Geological Survey of Canada (GSC),
1895–1901 její 3. ředitel (nástupce Selwynův).
Přes tělesnou vadu prováděl terénní výzkum v oblasti kanadského štítu v z. a sz.
Kanadě, vč. teritoria Yukon, rovněž na Ostrově Vancouver a Ostrově královny
Charlotty (Queen Charlotte Island) u pobřeží Britské Kolumbie. 1878 provedl prvý
výzkum na Ostrově královny Charlotty, kde se zabýval topografií, etnografií,
archeologií a paleontologií. V 70. letech zahájil pro GSC systematický výzkum
kanadských uhelných ložisek. Při práci v komisi pro vytýčení hranice s USA 1874
nalezl v křídové Milk River Formation první pozůstatky dinosaurů na území
provincie Alberta. Jako ředitel GSC vyslal Lawrence M. Lambeho (1853–1919)
zkoumat naleziště křídových dinosaurů Red Deer River u Drumhelleru sv. od
Calgary v Albertě (objevené 1884 J. B. Tyrrellem). Tím byl zahájen systematický
výzkum nalezišť dinosaurů v Albertě.
1893 president Royal Society of Canada.
Dawson, G. M. (1875): Report on the geology and recources of the region in the
vicinity of the Forty-Ninth paralell from Lake of the Woods to the Rocky
Mountains. Montreal, 379 s.
– (1878): Report of explorations in British Columbia. – Geol. Surv. Canada Rep.
Progr., 1876–1877, 17–145.
► DAWSON, John Barry, Prof. Dr., D.Sc., britský petrolog, 19. 6. 1932 Leeds,
Anglie, Velká Británie – 2. 2. 2013 Edinburgh, Skotsko, Velká Británie.
Studoval od 1953 geologii na universitě v Leedsu (1957 B.Sc.); zde 1957–60
v Research Institute of African Geology a 1960 po obhajobě práce o kimberlitech
Basutolandu (nyní Lesotho) získal PhD. Trvale se věnoval geologii Afriky. 1960–
62 geolog v Tanganyika Geological Survey. 1962–64 studijní pobyt na universitě
v kanadském Halifaxu. Od 1964 přednášel geologii na universitě v Saint Andrews
ve Skotsku, kde 1975 získal katedru petrologie pro svoji osobu. 1978–88 profesor
university v Sheffieldu, vedoucí geologického departmentu. Od 1988 profesor
v School of Geosciences university v Edinburghu. 1966 a 1969 podnikl výzkumné
cesty po Lesothu, JAR a Tanzánii, 1985 do SSSR na výskyty kimberlitů
v Jakutsku. Od konce 80. let vedl expedici Royal Society of London do Tanzanie
na vulkán Oldoinyo Lengai (po erupci 1988).
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Zabýval se petrologií svrchního pláště a jeho derivátů, kimberlitů, ultrabazických
hornin, karbonatitů, fyzikálně-chemickými procesy v plášti, genezí diamantů,
vulkanologií východoafrického riftového systému. 1962 prvý popsal efůzi Nakarbonatitů z vulkánu Oldoinyo Lengai sz. od Arushy (s. Tanzanie), vázaného na
jednu z částí východoafrického riftového systém (rift Gregory). Ukončil dlouholetou
diskusi o genezi karbonatitů, prokázal jejich magmatický původ (dříve někteří vědci
je považovali za produkty metasomatózy apod.). Oldoinyo Lengai je dosud jediným
vulkánem, ze kterého je známa recentní karbonatitová láva. Popsal zde též erupce
silikátových pyroklastik 1966 a 2007. U kimberlitového sillu u Benfonteinu (JAR)
poprvé popsal u kimberlitů formy běžného diferenciačního procesu (s B.
Hawthornem, in J. Geol. Soc., London, 129, 1973). Redigoval sborník Kimberlites
and Their Xenoliths (Berlín 1980). Spoluinicioval konání 1st International
Kimberlite Conference v Cape Town 1973, zasloužil se o založení tradice těchto
konferencí, 1986-98 vedl International Kimberlite Conference Advisory Committee.
Od 1972 člen Royal Society of Edinburgh, 1994 Deutsche Akademie der
Naturforscher Leopoldina. 1981–82 vícepresident Mineralogical Society of Great
Britain and Ireland, od které 2012 obdržel Collins Medal. 1974 obdržel od
university v Saint Andrews Sykes Gold Medal, 1988 od American Geophysical
Union Bowen Award. 1997 odešel do penze, ale vědecky pracoval do konce
života. Zván „the patriarch of the kimberlite family“.
Dawson, J. B. (1962): The geology of Oldoinyo Lengai. – Bull. Volcanol., 24,
349–387.
Dawson, J. B. – Powell, D. G. – Reid, A. M. (1970): Ultrabasic Xenoliths and
Lava from the Lashaine Volcano, Northern Tanzania. – J. Petrology, 11, 3,
519–548.
Dawson, J. B. (1981): The nature of the upper mantle. – Mineralog. Mag., 44,
1–18.
– (1994): Quaternary kimberlitic volcanism on the Tanzania Craton. – Contr.
Mineral. Petrology, 116, 473–485.
Dawson, J. B. – Pinkerton, H. – Norton, G. E. – Pyle, D. M. – Browning, P. –
Jackson, D. – Fallick, A. E. (1995): Petrology and geochemistry of Oldoinyo
Lengai lavas extruded in November 1988: magma source, ascent and
crystallization. In Carbonatite volcanism, Berlin, 47–69.
Dawson, J. B. (2008): The Gregory Rift Valley and Neogene-Recent Volcanoes
of Northern Tanzania. – Geol. Soc. London Mem., 33.
► DAWSON, John William, Prof., Sir, kanadský přírodovědec, 13. 10. 1820 Pictou
sv. od Halifaxu, Nova Scotia, v. Kanada – 19. 11. 1899 Montreal, Quebec, Kanada.
Od mládí měl zájem o přírodní vědy. Studovat začal geologii na Pictou Academy,
poté ve skotském Edinburgu. 1842 se seznámil s Ch. Lyellem, který byl na studijní
cestě po Severní Americe, provázel ho po uhelných ložiskách v širším okolí Pictou
v atlantské části Kanady, kde prováděl výzkum. Lyell ho podpořil, pomohl mu
uveřejnit články o uhelném souvrství u Pictou (in Quart. J. Geol. Soc. London, 1845
násl.). D. se 1846 vrátil ke studiu do Edinburgu. 1850–53 superintendant
(inspektor) školství provincie Nova Scotia, 1855–92 profesor geologie a přírodních
věd na McGill University v Montrealu.
Věnoval se všeobecné, regionální a ložiskové geologii, geografii, mineralogii,
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petrografii, paleontologii, zoologii, klimatologii, agronomii. 1855 vydal 1. regionální
geologii provincie Nova Scotia, kterou v dalších vydáních rozšířil o sousední
provincie New Brunswick a Prince Eduard Island. Nejvíce se zabýval paleontologií
a historickou geologií. Popsal mnoho nových fosílií. Při druhé Lyellově návštěvě
1852 studovali odkryv svrchního karbonu (pennsylvanien) s černouhelnými slojemi
v pobřežním klifu u Joggins sz. od Halifaxu. Lyell si povšiml, že tamní sekvence je
podobná jako v černouhelných pánvích v z. Evropě. V dutinách kmenů sigilárií v
pískovcích nad slojí nalezli zuby a kosti ranného tetrapoda, kterého J. Wyman a
R. Owen nazvali Dendrerpeton, a suchozemského plže Dendropupa.
Dendrerpeton byl dlouho poté nejstarším popsaným suchozemským obratlovcem.
Odkryv u Joggins D. sledoval dlouhodobě, od horníků těžících uhlí získával nálezy
tetrapodů a invertebrat, některé posílal k určení do Evropy, zpracovávali je R.
Owen, J. W. Salter (korýši), P. P. Carpenter (moluska) a S. H. Scudder (myriapoda,
arachnida). 1859 z Joggins popsal dalšího tetrapoda Hylonomus lyelli. Vypracoval
kresebnou rekonstrukci krajiny u Joggins ve svrchním karbonu (1868). Zásluhou
Lyella a D. se lokalita Joggins (Coal Mine Point) stala v odborné literatuře
proslulou. Prokázali, že uhelné sloje nemohou být mořského původu, jak se do té
doby někteří vědci domnívali (mj. Ch. Darwin).
D. z mramorů kanadského krystalinika (laurentian, nyní archaikum) od Cote St.
Pierre popsal 1865 domnělou fosílii Eozoon canadiense. Vyvolal dlouholetou
diskusi. Eozoon byl řazen např. k foraminiferám, byl považován za nejstarší fosílii,
starší než v té době uznávaná jako nejstarší primordiální fauna v pojetí J.
Barranda. Později se prokázal (C. A. Osann) jeho anorganický původ. Ceněné byly
D. paleobotanické studie flór ze států Maine a New York v USA, a z Kanady z
poloostrova Gaspé u ústí řeky St. Lawrence (Quebec) a od Fern Ledges nedaleko
Saint John (New Brunswick), které řadil do devonu. Některé byly později
prokázané jako pennsylvanien, např. z Fern Ledges (M. Stopesová 1914).
Domníval se, že pro vznik uhlí měly největší význam plavuně ze skupiny Sigillaria.
Vydal syntézy z dalších oborů (Handbook of Scientific Agriculture, 1864;
Handbook of Canadian Zoology, 1870), řadu úspěšných spisů popularizujících
přírodní vědy. Usiloval o soulad mezi výsledky přírodovědeckého výzkumu a
biblického učení, filosoficky byl odpůrcem materialismu. President Geological
Society of America a Royal Society of Canada. 1884 nobilitován. Geologem byl i
jeho nejstarší syn George Mercer D. (viz výše).
Lyell, Ch. – Dawson, J. W. (1853): On the remains of a reptile (Dendrerpeton
acadianum Wyman and Owen), and of a land shell discovered in the interior of
an erect fossil tree in the coal measures of Nova Scotia. – Quart. J. Geol. Soc.
London, 9, 58–63.
Dawson, J. W. (1853): On the Coal-Measures of the South Joggins, Nova
Scotia. – Quart. J. Geol. Soc. London, 10, 1–42.
– (1855): Acadian Geology. Edinburgh; 2. dopln.vyd. Acadian Geology. The
geological structure, organic remains and mineral resources of Nova Scotia,
New Brunswick and Prince Edward Island. Edinburgh 1868, 694 s.; 3.vyd.
London 1878, 822 s.
– (1862): On the Flora of the Devonian Period in North–Eastern America. –
Quart. J. Geol. Soc. London, 18, 296–330.
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– (1865): On the conditions of the deposition of coal, more especially as
illustrated by the coal formation of Nova Scotia and New Brunswick. – Quart. J.
Geol. Soc. London, 22, 95–166.
– (1882): On the results of recent explorations of erect trees containing animal
remains in the coal formation of Nova Scotia. – Philos. Transact. Roy. Soc.
London, 173, 621–659.
– (1888): Geological history of Plants. London, 290 s.; reprint London 1905.
► DAY, Arthur Louis, Dr., americký petrolog, 30. 10. 1869 Brookfield,
Massachusetts, USA – 2. 3. 1960 Washington, D.C., USA.
Vystudoval na Yale University v New Haven, Connecticut (1892 A.B., 1894 PhD).
Po absolvování 3 roky instruktor fyziky na Yale University, poté pracoval
v Německu v Říšském fyzikálně-technickém ústavu (Physikalisch-technische
Reichsanstalt) v Berlíně – Charlottenburgu. Od října 1900 vedoucí nové fyzikální
laboratoře US Geological Survey, s titulem Physical Geologist (1900–07). Zároveň
byl 1. ředitelem Geophysical Laboratory Carnegie Instutition ve Washingtonu,
D.C., od jejího založení 1902, kde experimentoval s tavením živců, spolu s E. T.
Allenem a J.P. Iddingsem se jako první experimentálně zabývali dvousložkovým
systémem albit–anortit. 1906 s E. S. Shepherdem a F. E. Wrightem studoval
polymorfismus Ca2SiO4, rozlišili polymorfy alfa, beta a gama. Dále se zabýval
fyzikálně-chemickými problémy vulkanismu a horkých pramenů, vlastnostmi
hornin a nerostů za velmi vysokých teplot, seismologií, keramickými materiály.
Penzionován 1936. Člen americké Národní akademie věd, 1933 její vicepresident.
1938 president Geological Society of America (GSA), od které obdržel 1947
Penrose Medal. Od 1948 GSA udílí A. L. Day Medal.
Day, A. L. – Allen, E. T. – Iddings, J. P. (1905): The isomorphism and thermal
properties of the feldspars. – Carnegie Inst. Washington Publ., 31, 95 s.
Day, A. L. – Shepherd, E. S. – Wright, F. E. (1906): Lime silica series of
minerals. – Amer. J. Sci., 22, 265–302.
Day, A. L. – Sosman, R. B. (1911): High temperature gas thermometry. –
Carnegie Inst. Washington Publ., 157, 129 s.
► DEBYE, Peter Joseph Wilhelm (též William, Petrus Josephus Wilhelmus
DEBIJE), Prof. Dr., německý a americký fyzik a fyzikální chemik nizozemského
původu, 24. 3. 1884 Maastricht, Nizozemsko – 2. 11. 1966 Ithaca, New York, USA.
Studoval nejprve v Německu elektroinženýrství na technice v Aachen, poté u
Arnolda Sommerfelda v Institutu experimentální fyziky na universitě v Mnichově,
kde 1908 promoval a 1910 se habilitoval. 1911 profesor teoretické fyziky na
universitě v Zürichu ve Švýcarsku, 1912 na universitě v Utrechtu v Nizozemsku,
1913 profesor teoretické a experimentální fyziky na universitě v Göttingen v
Německu. 1920–27 profesor na technice (ETH) v Zürichu, poté na universitě v
Lipsku, 1934–39 na universitě v Berlíně. Od 1935 ředitel Kaiser Wilhelm Instituts
für teoretische Physik v Berlíně.
Zabýval se fyzikálními metodami výzkumu molekulárních struktur, specifickým
teplem, elektronovou difrakcí plynů. 1915 objevil spolu s P. H. Scherrerem metodu
výzkumu krystalové struktury pomocí interference rentgenových paprsků v
práškovém preparátu (presentace v Akademii věd v Göttingen v prosinci 1915,
publikace 1916). Odstranili chyby metody W. L. Bragga, způsobené
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nepravidelnostmi v růstu krystalů. Zjistili, že tepelný pohyb atomů nemá vliv na
polohu a intensitu interferenčních čar při rentgenstrukturní analýze krystalů.
Formuloval teorii dipólového momentu molekul a teorii silných elektrolytů. 1923 D.
a Erich Hückel prokázali správnost disociační teorie Svante Arrhenia. Koncem 30.
let pro spory s nacistickými úřady emigroval do USA, kde byl 1940–52 profesorem
chemie a vedoucím departmentu chemie na Cornell University v Ithaca, stát New
York. 1954 byly vydány jeho sebrané spisy Collected Papers of Peter Debye.
Člen Royal Society of London, Královské společnosti v Amsterdamu, 1924
zahraniční člen AN SSSR, 1932 Deutsche Akademie der Naturforscher
Leopoldina a dalších vědeckých společností. 1936 obdržel Nobelovu cenu za
chemii. D.-Scherrerova metoda se stala nejvíce užívanou metodou
rentgenometrického výzkumu vnitřní struktury nerostů, vhodnou zejména při
výzkumu vzácných nerostů, kdy jsou k dispozici velmi malé objemy vzorků.
Debye, P. J. W. – Scherrer, P. (1916): Interferenzen an regellos orientierten
teilchen im Röntgenlicht. – Phys. Z., 17, 277–293.
► DECANDIA, Francesco Antonio, Prof., italský geolog, 4. 1. 1937 Monti jz. od
Olbia, sv. Sardínie, Itálie – 9. 5. 2006.
Střední školu navštěvoval v Sassari v sz. Sardínii, poté studoval na universitě
v Pise, kterou absolvoval 1964 prací o geologii oblasti Val Graveglia (vč. údajů o
ofiolitech a jejich sedimentárním obalu). 1966 studijní pobyt na universitě v Paříži
u J. Couvillera, zaměřený na mikropaleontologii. Od 1970 v Institutu geologie a
paleontologie na universitě v Sieně, od 1977 asistent a poté mimořádný
(professore associato), 1987 řádný profesor strukturní geologie. Přednášel
geologii regionální a strukturní a fyzickou geografii. 1999-2002 vedl tamní
Dipartimento di Scienze della Terra.
Zabýval se hlavně svrchním paleozoikem a triasem s. Apennin na území
Toskánska, Ligurie a jejich okolí, z hlediska stratigrafie, sedimentologie, strukturní
geologie a paleogeografie. Rozvíjel strukturní analýzu této oblasti. 1972 uveřejnil
D. a Piero Elter práci o ofiolitové zoně Bracco mezi Levantem a Val Graveglia
v Ligurských Appeninách sz. od La Spezia (navazující na D. doktorskou práci).
Zjistili, že serpentinizované ultrabazické (plášťové) horniny byly exhumovány
tektonickým procesem na mořském dně před překrytím pelagickými sedimenty,
což bylo v rozporu s v té době převládajícím modelem deskové tektoniky.
Anticipovali poznatky o riftovém okraji na přechodu kontinentální a oceánské kůry,
získané např. 1987 při hlubokomořském vrtání výzkumné plavby projektu ODP
Leg 103 u pobřeží španělské Galicie. D. a Elterem popsaná ofiolitová zóna patřila
k okraji Tethys vůči orogennímu pásmu Alp a Apennin. D. vedl tým zpracovatelů
několika geologických a strukturních map: Carta strutturale dell´ Appennino
settentrionale (1 : 200 000; 1982), Carta geologica del distreto vulcanico cenozoico
del Sulcis (1992), Structural Model of Italy (1992) aj.
Uveřejnil více než 120 prací. Dlouholetý člen vedení Societa Geologica Italiana.
D. a Gaetano Giglia (+ 2006) byli průkopníky systematické strukturní analýzy a
moderního výzkumu problémů orogeneze v italské geologii.
Decandia, F. A. – Elter, P. (1972): La zona ofiolitifera del Bracco nell settore
compreso fra Levanto e la Val Graveglia (Appennino Ligure). – Mem. Soc.
geol. ital., 11, 503–530.
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Decandia, F. A. – Giannini, E. – Lazzarotto, A. (1980): Evoluzione
paleogeografica del margine appenninico nella Toscana a Sud dell´ Arno. –
Mem. Soc. geol. ital., 21, 375–383.
Decandia, F. A. – Premoli, S. – Tavarnelli, E. (1995): Biostratigraphy and
Magnetostratigraphy of the Gubbio Sequence and K/T Boundary. Thrust faults
in the external Zone of the Apennine Chain. In VII. Internat. Sympos. Antarctic
Earth Sci., Siena, 10–15 Settembre 1995, 1–48.
Alberti, M. - Decandia, F. A. - Tavarnelli, E. (1996): Modes of propagation of the
compressional deformation in the Umbria – Marches Apennines. – Mem. Soc.
geol. ital., 51, 71–82.
Tavarnelli, E. – Butler, R. – Calamita, F. – Decandia, F. A. – Grasso, M. –
Alvarez, W. – Renda, P. (2004): Implications of fault reactivation and structural
inheritance in the Cenozoic tectonic evolution of Italy. – Boll. Soc. geol. ital.,
123, 209–222.
► DECKER, Charles Elijah, Prof., americký geolog a paleontolog, 27. 9. 1868
Dixon z. od Chicaga, Illinois, USA – 1958.
Po vystudování na Northwestern University v Evanstonu s. od Chicaga, Illinois, a
na University of Chicago přednášel nejprve na Northwestern University a
Allegheny College. 1916 instruktor geologie na University of Oklahoma ve
městě Norman j. od Oklahoma City, kde poté od 1925 profesor, 1930–43 vedoucí
paleontologického departmentu. Zároveň pracoval pro Oklahoma Geological
Survey. 1944 odešel do penze, s universitou dále spolupracoval.
Zabýval se geologií a stratigrafií spodního paleozoika oblasti Arbuckle Mountains
a Wichita Mountains v j. části státu Oklahoma, jako paleontolog graptolity.
Zpracovával graptolity z různých částí USA, stal se mezinárodní autoritou na tuto
fosilní skupinu. Badatelsky pracoval až do vysokého věku. Uveřejnil 98 prací.
V době hospodářské krize byla činnost Oklahoma Geological Survey přerušena,
D. byl jmenován kustodem jejích sbírek a dalšího inventáře. Čestný člen American
Association of Petroleum Geologists a Society of Economic Paleontologists and
Mineralogists.
Decker, Ch. E. (1920): Studies in Minor Folds. Chicago.
Decker, Ch. E. – Merritt, C. A. (1928): Physical Characteristics of Arbuckle
Limestone. – Circ. Geol. Surv. Oklahoma, 15, 56 s.
Decker, Ch. E. (1935): Graptolites of Sylvan Shale of Oklahoma and Polk Creek
Shale of Arkansas.
– (1939): Two Lower Paleozoic Groups, Arbuckle and Wichita Mountains,
Oklahoma.
– (1945): The Wilberns Upper Cambrian Graptolites from Mason, Texas. – Univ.
Texas Publ., 4401, 13–61.
► DĚDINA, Václav, Prof. PhDr., čs. geograf, 6. 12. 1870 Vinařice jv. od Mladé
Boleslavi, Čechy, habsburská monarchie – 30. 11. 1956 Praha, ČSR.
Syn rolníka Františka D., po 1878 mlynáře z Podčejku u Mladé Boleslavi. Po
ukončení gymnázia vstoupil 1891 do kněžského semináře v Görzu (rakouské
Přímoří; nyní Gorizia, Itálie), ale již 1892 přešel na Filosofickou fakultu české
university v Praze, kde studoval přírodní vědy a matematiku. Absolvoval 1898,
doktorát získal 1901 po obhájení práce Prorva labská u Týnce n. L., o reliéfu
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labského prolomu železnohorským krystalinikem. Poté učil na gymnáziích,
postupně v Zábřehu, Kolíně, od 1901 ve Valašském Meziříčí. Zde rovněž působil
v regionální politice, mj. 1907 a 1911 zorganizoval volbu T. G. Masaryka
poslancem Říšské rady ve Vídni za Valašsko. 1912 obdržel studijní dovolenou,
pobýval v Praze, kde se seznámil s tvůrci české geomorfologické školy J. V.
Danešem a Cyrilem Purkyněm, kteří ho značně ovlivnili. 1918 se habilitoval na
Filosofické fakultě české university v Praze jako docent pro obor geomorfologie;
1920 přešel na novou Přírodovědeckou fakultu. Nadále učil na gymnáziích v Mladé
Boleslavi a Praze. Po tragické smrti J. V. Daneše 1928 byl téhož roku jmenován
mimořádným, 1933 řádným profesorem geomorfologie české university. Po
uzavření vysokých škol 1939 byl penzionován. V meziválečném období byl
politicky aktivní v lidové straně, za války se zapojil do odboje. Po válce se na školu
již nevrátil. Vstoupil do KSČ. 1952 člen-korespondent ČSAV.
Od studií se zabýval regionální geografií a geomorfologií Pobečví, České tabule
(zhruba odpovídá české křídové pánvi) v sv. Čechách, Železných hor a Českého
středohoří. Jako geomorfolog rovněž studoval říční terasy a sesuvy (Mladá
Boleslav 1916, Valašsko 1919, Mnichovo Hradiště 1926, Praha–Žižkov 1926,
Mužský u Turnova 1927). Od 1918 studoval reliéf území města Prahy a jeho vývoj.
Při přednášce na 1. sjezdu slovanských geografů a etnografů v Praze 1924
demonstroval na sádrových modelech 6 stadií vývoje reliéfu Prahy, od konce
oligocénu po recent. Jeho příspěvky o problémech podloží Velké Prahy
přesahovaly do tematiky stavební a urbanistické geologie. Při práci v Pobečví se
věnoval otázce j. hranice pleistocenního zalednění v Moravské bráně (1930,
1936), později vývoji říční sítě ve středních Čechách od neogénu, říčnímu pirátství
(1938), průběhu Paleoberounky a Paleovltavy (1941), ale jeho představy geology
a geomorfology nebyly přijaty. Dlouhodobě usiloval o vypracování regionální
fyzické geografie a geografického členění celého území ČSR. Navrhl některé nové
české termíny z geomorfologie. Jako člen Masarykovy akademie práce inicioval
vypracování mnohosvazkové Československé vlastivědy; stal se jejím hlavním
redaktorem (1928–36, 9 d.). Sám napsal do svazku Příroda (1930) kapitoly o
geografické poloze, orografii a morfologii. Československá vlastivěda bývá
geografy hodnocena kriticky, např. jako „nevyužitá šance české geografie“.
Čestný člen ČSMG a Československé společnosti zeměpisné, mimořádný člen
Královské české společnosti nauk. 1955 obdržel Řád práce. Celkově byl D. pod
vlivem německé geomorfologie, i když např. s H. Hassingerem polemizoval (in
Sbor. České Společ. zeměvěd., 21, 1915), jeho vědecké práce byly přijímány bez
většího ohlasu, nevynikaly originalitou. Oceňován byl jako dobrý popularizátor.
Dědina, V. (1902): Geologický nástin okolí valašsko-meziříčského. In 22. zpráva
Státního vyššího gymnázia ve Valašském Meziříčí, 1901–1902. Valašské
Meziříčí, 3–11.
– (1914–18): Příspěvek k poznání morfologického vývoje české tabule křídové.
I.–IV. – Rozpr. České Akad. Věd Um., Tř. matem.-přírodov., 23, 45, 25 s.; 25,
18, 82 s.; 26, 25, 43 s.; 27, 3, 24 s.
– (1915): České Středohoří. – Čas. Mus. Král. českého, 89, 327–335 a 419–442
– (1921): Fyzikální zeměpis Čech a západní Moravy. – Země a Lidé (Praha),
20, 164 s.
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– (1926): Sesouvání půdy na úbočí Mužského u Mnichova Hradiště. – Sbor.
Českosl. Společ. zeměp., 32, 192–195.
– (1927): Podloží Velké Prahy. – Stavit. Listy, 23, 97–100 a 113–120.
– (1938): Pirátství řek v rámci Českého masivu. In Sborník IV. sjezdu
československých geografů v Olomouci 1937. Brno 1938, 77–81
► DEECKE, Wilhelm Johannes Ernst, Prof. PhDr., německý geolog, 25. 2. 1862
Lübeck, Holštýnsko, s. Německo – 23. 10. 1934 Freiburg im Breisgau, Bádensko,
Německo.
Otec Ernst Georg Wilhelm D. (1831-87) byl klasický filolog, zakladatel vědecké
etruskologie. D. navštěvoval gymnázia v Lübecku, Hamburku a Strassburgu,
1880–85 studoval na universitách v Mnichově a Strassburgu. Doktorát získal u E.
W. Beneckeho 1884 nebo 1885. 1886 se habilitoval pro obor geologie na
universitě v Greifswaldu. 1893 mimořádný, 1903 nebo 1905 řádný profesor
geologie v Greifswaldu, kde založil Mineralogicko-geologický ústav (v údajích o D.
kariérním postupu jsou v literatuře četné rozpory). V té době prováděl výzkum v
Pomořansku, publikoval průkopnické práce o regionální geologii této oblasti;
uznáván jako zakladatel geologie Pomořanska.
Od 1906 (1907?) profesor geologie a paleontologie na universitě ve Freiburgu i.
Br. Zároveň jmenován ředitelem Bádenského velkovévodského zemského
geologického ústavu (Badischen Geologischen Landesanstalt, GLA), jako
nástupce H. Rosenbusche. GLA se nejprve 1907 z Heidelbergu stěhoval do
Karlsruhe, 1910 do Freiburgu i.Br. Ze služeb GLA D. odešel 1924, na universitě
působil do konce života.
V Bádensku prováděl geologický výzkum a mapování pohoří Schwarzwald a jeho
okolí. Jako paleontolog se zabýval různými skupinami obratlovců i bezobratlých,
zejména molusky. 1923 napsal průkopnickou studii o procesu fosilizace. Pro
kompendium Fossilium catalogus, vydávané v Berlíně, napsal svazky Trigoniidae
mesozoicae (1925), Pisces Triadici a Echinoidea Jurassica (1929). Rovněž se
zabýval geomorfologií, glaciologií a prehistorií Bádenska. Psal posudky na stavbu
přehrad, např. na přehradu Schwarzenbach ve Schwarzwaldu (1921–23),
vypracovaný podle moderních požadavků inženýrské geologie, dále pro lázně
Badenweiler jz. od Freiburgu i.Br. a Baden – Baden v s. Bádensku.
Spolueditor časopisu Palaeontographica. Obdržel titul Geheime Hofrath.
Nejznámější žáci ve Freiburgu i. Br.: H. Cloos, R. Brinkmann a H. J. Martini.
Deecke, W. J. E. (1884): Die Foraminiferenfauna der Zone des Stephanoceras
humpriesianum im Unter-Elsass. – Abh. Geol. Spec.-Karte Elsass-Lothr., 4, s.
1násl.
– (1907): Geologie von Pommern. Berlin, 302 s.
Neumann, L. – Deecke, W. J. E. (1914): Das Erdbeben vom 16. November
1911 in Südbaden. – Mitt. Grossherzgl. Badisch. geol. Landesanst., 7, 147–
200.
Deecke, W. J. E. (1916–18): Geologie von Baden. 3 d. Berlin, 406+362+629 s.
– (1923): Die Fossilisation. Berlin, 216 s.
– (1926): Der Zusammenhang von Flusslauf und Tektonik Dargestellt an den
Flüssen SW.-Deutschlands. – Fortschr. Geol. Palaeont., 6, 16, 74 s.
► DEER, William Alexander, Prof. Dr., DSc, britský mineralog a petrolog, 1910–
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2009.
Vyrůstal v baptistické rodině v dělnickém předměstí Manchesteru Rusholme.
Vystudoval na universitě v Manchesteru, absolvoval prací o dioritu z Glen Tilt
(nedaleko Blair Atholl v pohoří Grampiany, Skotsko). Od 1934 na universitě
v britském Cambridge, jako jeden z prvých pracovníků v novém departmentu
mineralogie a petrologie u C. E. Tilleye v St. John´s College. Seznámil se
s petrologem a cestovatelem Laurencem R. Wagerem (1906–65), který během
britské expedice do Grónska 1930 objevil v oblasti Kangerdlussuaq ve v. Grónsku
terciérní stratifikovanou intruzi Skaergaard. Společně se 1935–39 věnovali
výzkumu této intruze. Podnikli expedici na lodi Quest spolu se zoologem P.
Chambersem a lékařem a horolezcem E. Fountainem, v oblasti Kangerdlussuaq
zpracovali geologickou mapu území 35 000 km2, vystoupili na nejvyšší grónské
pohoří Gunnbjorn Fjeld (3 700 m) a na Hutchinson Plateau. Na základě
laboratorního výzkumu materiálu ze Skaergaardu D. získal 1937 PhD, krátce
působil jako asistent na universitě v Manchesteru, od 1939 opět jako výzkumný
pracovník v St. John´s College v Cambridge. S Wagerem vydali 1939 souhrn
dosavadních poznatků The Petrology of the Skaergaard Intrusion, klasickou práci
světové petrologické literatury. Přes určité rozdíly (obohacení pozdních
magmatických tavenin u Skaergaardu Fe) podpořili závěry experimentálních studií
N. L. Bowena o krystalizační diferenciaci a odvození granitů z bazaltického
magmatu. Za 2. světové války D. v jednotce Royal Engineers působil v Indii, na
Ceylonu a v Austrálii. Vrátil se s hodností Lieutenant Colonel.
Po válce na universitě v Cambridge přednášel a modernizoval vybavení
departmentu. Od 1950 vedoucí geologického departmentu na universitě
v Manchesteru. Spolu s profesorem fyziky P. M. S. Blackettem se zasloužil mj. o
vybudování hydrotermální laboratoře, kde pod vedením W. S. McKenzie byly
prováděny první vysokotlaké experimenty ve Velké Británii. V té době vypracovali
spolu s kolegy Robertem Howiem a Jackem Zussmanem kompendium o
horninotvorných nerostech Rock-Forming Minerals (1962–63), dodnes velmi
užívané. Po pensionování C. E. Tilleye 1961 byl pozván na universitu v Cambridge
jako profesor a vedoucí departmentu mineralogie a petrologie. 1971 vicekancléř
university.
Pokračoval ve výzkumu stratifikovaných intruzí, 1948 podnikl expedici na Baffinův
ostrov (sv. Kanada; výzkum intruzí na pobřeží protilehlém Grónsku), 1953 spolu
s Wagerem a společným týmem universit z Oxfordu a Manchesteru opět na
Skaergaard. Po Wagerově smrti 1965 vedl 1966 vrtný projekt, při kterém získal
380 m vrtného jádra z různých částí intruze Skaergaard. Některé představy
Wagera a D. o stavbě tělesa vrtný výzkum nepotvrdil.
Člen vedení Mineralogické společnosti Velké Británie, 1967–70 její president.
1971 president Geological Society of London, od které obdržel 1945 Murchison
Fund, 1974 Murchison Medal. 1962 člen Royal Society of London. 1978 obdržel
DSc university v Aberdeenu. Přítel Stuart Agrell na jeho počest pojmenoval nový
nerost z modrých břidlic u Laytonville sv. od Mendocino v sz. Kalifornii deerit
(podobně nazval další nové nerosty z této lokality howieit a zussmanit). Po
penzionování 1977 D. nadále na universitě působil v departmentu věd o Zemi.
Wager, L. R. – Deer, W. A. (1938): A dyke-swarm and crustal flexure in East
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Greenland. – Geol. Mag, 75, s. 39násl.
– – (1939): A geological investigations in East Greenland. III. The petrology of
the Skaergaard Intrusion, Kangerdlugssuaq, East Greenland. – Medd. Gronl.,
105, 4.
Deer, W. A. – Wager, L. R. (1939): Olivines from the Skaergaard intrusion,
Kangerdlugssuaq, East Greenland. – Amer. Mineralogist, 24, 18–25.
Deer, W. A. (1954): The diorites and associated rocks of the Glen Tilt Complex.
– Geol. Mag., 91, 27–35.
Deer, W. A. – Howie, R. A. – Zussman, J. (1962–63): Rock-forming minerals. 5
d. New York; 2.vyd. 1982; ruský překl. 1965.
► DEFFNER, Carl, německý – würtemberský podnikatel, politik a geolog –
autodidakt (?), 8. 7. 1817 Esslingen am Neckar jv. od Stuttgartu, Království
württemberské, Německo – 11. 6. 1877 tamtéž.
V dostupné literatuře nejsou údaje o jeho mládí a vzdělání. Počátkem 50. let
podnikal v kovoprůmyslu, vlastnil továrnu v Esslingen. Politicky aktivní, 15 let člen
Zemského sněmu Württemberska.
Podílel se na geologickém mapování Království Württemberska 1 : 50 000 pod
vedením O. Fraase. Spoluautor 7 mapových listů a textových vysvětlivek ze
střední a v. části země, z oblasti budované převážně svrchním triasem a jurou.
1857–62 D. a Fraas zpracovali list Kirchheim (tiskem 1872), D. pracoval na listu
Heidenheim (1867), Ellenberg (1873), Bopfingen (1877) ad. Zajímal se o tektoniku,
přijal aktualistické vysvětlení reliéfu zvaného „Stufenlandschaft“ v juře v pohoří
Schwäbische Alb, zejména ve vrchovině Schönbuch a Schurwald j. a jv. od
Stuttgartu. Objevil tektonický příkop Filder (Filder – Graben), ve kterém leží
Stuttgart (1855, 1861). Jeho pojetí rozpracoval F. A. Quenstedt (1864), dodnes je
uznáváno. D. geologické mapy byly oceňovány jako pečlivě zpracované.
Deffner, C. (1861): Die Lagerungsverhältnisse zwischen Schönbuch und
Schurwald. – Jh. Ver. vaterl. Naturkde Württ., 17, 170–262.
► DEFLANDRE, Georges, Prof., francouzský mikropaleontolog, 1897–1973.
Zabýval se dosud málo prozkoumanými skupinami fosilních mikroorganismů.
Ve 30–50. letech v rámci výzkumu mesozoika Francie vypracoval morfologickou
klasifikaci vápnitého nannoplanktonu. V 30. letech D. a němečtí vědci Alfred
Eisenack a Otto Wetzel jako první studovali fosilní mořský mikroplankton,
dinoflageláta a hystrichosféry (pozdější akritarcha). D. zpracovával fosilní materiál
z nodulí silicitů ve francouzské svrchní křídě, dále nálezy ze siluru, karbonu a jury.
1947 objevil jako prvý vápnité cysty skupiny Dinoflagelata, popsal je jako
Calciodinellum nov. gen. Protože pocházely z mořských sedimentů diskutoval
jejich řazení k planktonu. 1946 nalezl radiolária ve fosforitových konkrecích
v karbonu pohoří Montaigne Noire v j. Francii. Zdokonalil chemický preparační
postup pro radiolária, což mu umožnilo, že nalezl vedle sférických i protáhlé formy
schránek. 1946–73 uveřejnil 10 prací o radioláriích paleozoika, ve kterých se
přidržoval systematiky podle E. Haeckela. 1949 popsal radiolária z prekambria
Bretagne v z. Francii. Výzkumu organických zbytků v prekambriu se věnoval i
v následujícím období.
Jeho manželka Dr. Martha Deflandre – Rigaudová (1902–87) byla geoložka a
paleontoložka. Oba byli 1963 přijati do Deutsche Akademie der Naturforscher
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Leopoldina. A. Eisenack na D. počest 1938 pojmenoval nový rod dinoflagelát
z baltského eocénu Delfandrea (později významný taxon fosilního mořského
planktonu).
Deflandre, G. (1936): Microfossiles des silex crétacés. Premiere partie:
Généralites. Flagellés. – Ann. Paléont., 25, 151–191.
– (1937): Microfossiles des silex crétacés. Deuxieme partie:
Hystrichosphaeridés. Sarcodines. Organismes divers. – Ann. Paléont., 26, 51–
103.
– (1938): Microplancton des mers jurassiques conservé dans les marnes de
Villers-sur-Mer (Calvados). – Trav. Station zool. Wimereux, 13, 147–200.
– (1947): Calciodinellum nov. gen., premier representant d´une familel nouvelle
de Dinoflagellés fossiles a theque calcaire. – Compt. Rend. Acad. Sci. (Paris),
224, 1781–1782.
– (1953): Radiolaires fossiles. In Grasse, P. P. (ed.): Traité de Zoologie, 1, 2,
389–436.
– (1959): Sur les nannofossiles calcaires et leur systématique. - Rev.
Micropaléont., 2, 127–157.
► DE GEER, Gerard Jacob, baron (též de GEER, Freiherr, Frihere), Prof. Dr.,
švédský geolog a archeolog, 2. 10. 1858 Stockholm, Švédsko – 23. 7. 1943 tamtéž
nebo Saltsjöbaden jv. od Stockholmu, Švédsko.
Pocházel ze šlechtické rodiny politika a spisovatele Louise Gerharda D., Freiherra
von Finspang (1818-86), který byl presidentem soudního dvora, 1858–70
ministrem spravedlnosti a 1876–80 předsedou švédské vlády, a zasloužil se 1866
o vypracování nové švédské ústavy. D. studoval na universitě v Uppsale přírodní
vědy (1879 M.Sc. z geologie). 1878–97 pracoval jako geolog ve Státním
geologickém ústavu ve Stockholmu. 1897–1924 profesor geologie na
stockholmské universitě. 1924 vybudoval na universitě Geochronologický ústav,
který poté vedl do konce života.
Zpočátku prováděl geologické mapování ve středním a j. Švédsku, budovaném
prekambriem, v oblasti Skane křídou. Od 1882 se účastnil švédsko-ruských
expedic na souostroví Svalbard (Špicberky), kde se podílel na fotogrammetrickém
mapování, úhlových měřeních a triangulaci, studoval stratigrafii, tektoniku a
glaciologii, seznámil se s problémy kvartéru v oblasti severoevropského
zalednění. 1878 si v mladokvartérních jílech v okolí Stockholmu všiml
pravidelného střídání tmavších a světlejších proužků horniny. Zjistil, že jíly se
usazovaly v jezerní, popř. mořské pánvi, do které jemný materiál přinášela voda
z tajících ustupujících ledovců (glacilakustrinní a glacimarinní sedimentace).
Tmavší proužek se usadil v zimě, světlejší v létě. Pro vrstvu tvořenou těmito
dvěma proužky a vzniklou v jediném roce se ve Švédsku užívá označení varva,
pro souvrství páskovaných jílů varvit. D. poznal, že varvity lze využít k přesnému
zjištění trvání sedimentace a ústupu ledovce. Více než 40 let se svými žáky
zpracovával profily v odkryvech varvitů, zejména v oblasti Ragunda v. od
Östersundu v s. Švédsku, koreloval profily mezi sebou. Vypracoval metodu
stanovení trvání ukládání vrstev z pozdně glaciálního a postglaciálního období
v oblasti dosahu kvartérního zalednění, která umožňovala korelaci vrstev na
velkou vzdálenost. Na 11. mezinárodním geologickém kongresu (MGK) ve
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Stockholmu 1910 předložil prvou verzi varvové chronologie pro posledních 12 000
let. Později ji pro s. Evropu rozšířil na 13 600 let. Tuto metodu v krátké době
aplikovali i další vědci, M. Sauramo ve Finsku, M. Vierke v s. Německu v
Pomořansku a Ernst Antevs v Kanadě; získali velmi podobné výsledky. Stanovili
např. přibližné stáří Yoldiového moře a Ancylového jezera. V průběhu ústupu
skandinávského ledovce (deglaciace) rozlišil D. (1912) tři období: dabniglacial
(20 000–13 000 let), gotiglacial (13 000–10 000) a finiglacial (10 000–8 000).
Varvová metoda v 1. polovině 20. století významně přispěla k rozvoji kvartérní
geologie, k poznání změn klimatu v době poledové, umožnila časové řazení
archeologických nálezů. Původně byla chápána jako geochronologická metoda,
ukázalo se ale, že její užití je omezeno na oblast dosahu ustupujícího pevninského
ledovce v s. Evropě a Severní Americe v postglaciálním období (např. varvity
v alpských jezerech mohly vznikat jinými mechanismy; výskyty neposkytují
souvislé profily – např. Muglinov na Ostravsku; korelace s údaji absolutní
geochronologie činí obtíže). Nejnověji je považována za rané užití
cyklostratigrafie.
D. se rovněž zabýval změnami břežní linie Skandinávie v geologické minulosti,
kvartérními sedimenty Finska, Alandského souostroví a sousedících oblastí
Ruska. 1910 president 11. MGK ve Stockholmu. V D. výzkumech pokračoval
zejména jeho žák Caldenius.
De Geer, G. J. (1910): Quaternary sea bottoms in western Sweden. – Geol.
Fören. Stockholm Förhandl. 32, 1139–1196.
– (1912): A geochronology of the last 12 000 years. In Proceed. Rep. 11th
Internat. Geol. Congr., Stockholm 1910. Stockholm 1912, 1, 241–253.
– (1924): Post-Algonkian Oscillations of Land in Fennoscandia. – Geol. Fören.
Stockholm Förhandl., 46, 316–324.
– (1930): The finiglacial Subepoch in Sweden, Finland and the New World. –
Geograf. Ann. (Stockholm), 12, 2–3, 101–111.
– (1940): Geochronologia Suesica Principles. – Kungl. Svenska Vetensk. Akad.
Handl., 18, 6, 367 s.
► DEGENS, Egon T., Prof. Dr., německý geolog a biogeochemik, 16. 4. 1928
Inden sv. od Aachen, Porýní, Německo – 19. 2. 1989 Hamburg, SRN.
Vystudoval na universitě v Bonnu, doktorát získal 1954 po obhájení práce Das
Rheinische Unterdevon und seine hydrothermale Vererzung im Raume Wissen –
Morsbach. 1959 se habilitoval na universitě ve Würzburgu prací Die Chemofazies
der Sedimente. Později profesor na universitě v Hamburgu, vedoucí Institutu für
Biogeochemie und marine Chemie.
Od konce 50. let se zabýval geochemií sedimentů a sedimentárního prostředí.
Zjistil možnost využití obsahu B v sedimentech jako indikátoru paleosalinity. 1966
zahájil průkopnický biogeochemický výzkum. Metodou papírové a plynové
chromatografie prokázal evoluci složení aminokyselin u schránek kenozoických a
recentních molusk. Zjistil, že od společného anelidního předka se u molusk zvýšil
podíl proteinů, u členovců podíl polysacharidů (chitin).
1976–81 uveřejnil několik prací spolu s čs. geologem v exilu Antonínem Paluskou
(pracujícím v Zemském geologickém ústavu Hamburgu), s tematikou kvartéru a
geochemie ropy. Aktivně se podílel na mezinárodní spolupráci při výzkumu
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geochemie uhlíku, od 1982 byl spolueditorem 10 sborníků řady Transport of
Carbon and Minerals (in World Rivers, Lakes, Estuaries, etc.), z dalších mj.
sborníku The Black Sea (in Mem. Amer. Assoc. Petrol. Geol., 20, 1974). Celkem
uveřejnil 323 prací, vč. 23 knih.
Degens, E. T. (1955): Stratigraphie, tektonik und hydrothermale Vererzung in
Raume Wissen -Morsbach (Sieg). – Geol. Rdsch., 44, 391–421.
Degens, E. T. – Williams, E. G. – Vaith, M. L. (1957): Environmental studies of
Carboniferous sediments. 1. Geochemical criteria for differentiating marine and
freshwater shales. – Amer. Assoc. petrol. Geol. Bull., 41, 2427–2455.
Degens, E. T. - Bajor, M. (1962): Die Verteilung der Aminosäuren in limnischen
und marinen Schiefertonen des Ruhrkarbons. – Fortschr. Geol. Rheinl. Westf.,
3, 429–440.
Degens, E. T. – Love, S. (1965): Comparative studies of amino acids in shell
structures of Gyraulus trochiformis Stahl, from the tertiary of Steinheim,
Germany. – Nature, 205, 876–878.
Degens, E. T. (1965): Geochemistry of sediments: a brief survey. Englewood
Cliffs, New Jersey, 342 s.; ruský překl. Geochimija osadočnych obrazovanij,
Moskva 1967; něm. verze 1968.
Degens, E. T. - Spencer, D. W. – Parker, R. H. (1966): Paleobiochemistry of
molluscan shell proteins. – Comp. Biochem. Physiol., 20, 2, 533–573.
Degens, E. T. – Ross, D. A. (1969): Hot Brines and Recent Heavy Metal
Deposits in the Red Sea. A geochemical and geophysical account. Berlin-New
York, 612 s.
Degens, E. T. (1989): Perspectives on Biogeochemistry. Berlin, 425 s.
► DE GOLYER (též DeGOLYER), Everette Lee, Prof. Dr., DSc mult., Dr.h.c.,
americký ropný geolog, 9. 10. 1886 poblíž Greensburgu z. od Wichity, Kansas,
USA – 14. 12. 1956 Dallas, Texas, USA.
Již 1887 rodina přesídlila do Missouri, kde se otec živil prospekcí rud Pb-Zn. D.
navštěvoval školu v Joplinu v Missouri (v revíru ložisek typu Mississippi Valley), od
1906 studoval geologii na University of Oklahoma ve městě Norman. Během
letních měsíců získával praxi u US Geological Survey v Montaně a Wyomingu.
1909–11 pod vedením C. W. Hayese pracoval u ropné firmy Mexican Eagle Oil
Company, Ltd., kterou založil britský podnikatel Weetman Person, pozdější lord
Cowdray. V s. Mexiku sv. od Chihuahua na ložisku Potrero del Llano situoval vrt
No. 4, který od 27. 12. 1910 produkoval denně 110 000 barelů ropy; celková
produkce tohoto jediného vrtu byla více než 100 milionů barelů ropy. 1912 dokončil
studium na University of Oklahoma, poté se vrátil k Mexican Eagle Oil Comp., ve
které se stal vedoucím geologem a podílel se v severomexickém revíru na objevu
ložiska Naranjos. Pracoval i v revíru Tampico – Tuxpan ve státě Veracruz. Když
1919 aktivity firmy koupila Royal Dutch – Shell Group, D. asistoval lordu
Cowdrayovi při budování nové společnosti Amerada Petroleum Corporation.
V této firmě byl postupně generálním manažerem, presidentem a předsedou
správní rady.
V té době se začal zabývat využitím geofyzikálních metod v ropné prospekci. 1922
koupil od maďarského konstruktéra Ferdinanda Susse dvě torzní váhy a
v listopadu toho roku provedl tíhová měření na solném dómu u Spindletop
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v Texasu, což bylo zřejmě na území USA prvé využití geofyziky při prospekci na
roponosné struktuře. Během 1. gravimetrického mapování na území USA 1924
zjistil tíhovou anomálii u Nash v Brazoria County, Texas, kde byl poté vrtáním
objeven solný dóm (prvý nález solného dómu v oblasti Mexického zálivu pomocí
geofyziky). D. poté založil Geophysical Research Corp., dceřinou společnost
Amerada Petroleum Corp., která nejprve vyvinula refrakční seismograf použitelný
při vyhledávání solných dómů, 1928 reflexní seismograf. Jako prvý v ropné
prospekci D. použil mapování metodou reflexní seismiky, se kterou 1929 u South
Earlsboro u Seminole v. od Oklahoma City objevil ropné ložisko (prvý objev
pomocí seismické metody v dějinách ropné geologie).
1932 od Amerada Petroleum Corp. odešel, zakládal malé geofyzikální firmy,
nakonec po příchodu do Dallasu 1935 spolu s Lewisem W. MacNaughtonem
založili nezávislou konzultační firmu De Golyer et McNaughton, ve které působil
do konce života. V té době se podílel na objevech ložisek Old Ocean a La Rosa
v Texasu a Patoka v Illinois. Vysoké školy ho zvaly k přednáškám z ropné
geologie, 1939 a 1941 Princeton University (stát New Jersey), 1940 University of
Texas, s titulem Distinguished Professor of Geology. Po vstupu USA do války byl
1941–43 členem Petroleum Administration for War ve Washingtonu, D.C.,
poté dalších federálních grémií (mj. Interstate Oil Compact Commission, Advisory
Committee on Raw Material of the Atomic Energy Commisssion). V posledním
období za presidenta Eisenhovera byl regentem Smithsonian Institution. Vedle
vlastních podnikatelských aktivit byl členem dozorčích rad řady firem.
Napsal průkopnické studie o solných dómech a o využití geofyziky v ropné
prospekci. 1940 redigoval a autorsky se podílel na sborníku Elements of the
Petroleum Industry (New York, 519 s.). Spolu s Haroldem Vancem sestavil a 1944
publikoval bibliografii ropného průmyslu, získal v tomto oboru mimořádný přehled,
což mu umožnilo psát práce o ekonomických otázkách ropného průmyslu ve
světovém měřítku. Ve 40. letech vypracoval pro komise Kongresu USA několik
expertíz z oboru ekonomiky ropy. Upozorňoval, že hlavní produkční oblast se
přesunuje z okolí Mexického zálivu na Blízký východ.
Podílel se od 1915 na jednání o založení společnosti ropných geologů (zpočátku
Southwestern Association of Petroleum Geologists), 1917 zakládající a poté
aktivní člen American Association of Petroleum Geologists (AAPG), 1925–26 její
president, 1944 čestný člen. 1950 získal od AAPG Sidney Powers Award. 1927
ředitel American Petroleum Institute. Od vysokých škol obdržel čestné hodnosti:
od Colorado School of Mines v Golden, Southern Methodist University, Tulane
University v New Orleansu a Washington University Doctor of Science, od Trinity
College v britském Cambridge Doctor of Laws, od Princeton University Doctor of
Engineering, Dr.h.c. od university v Mexiku.
Měl široké zájmy, zabýval se raným osídlením jz. části USA a vlivem španělské
kolonizace tohoto regionu. Od 1946 finančně podporoval literární časopis
Saturday Review, byl předsedou jeho správní rady, vlivnou osobností v americkém
literárním životě.
D. proslavily především spektakulární objevy ložisek ropy a zemního plynu
v Mexiku a USA a průkopnické uplatnění geofyzikálních metod v ropné geologii.
DeGolyer, E. L. (1915): The Effect of Igneous Intrusions on the Accumulation of
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Oil in the Tampico – Tuxpam Region, Mexico. – Econ. Geol., 10, 7, 651–662.
– (1918): The Significance of Certain Mexican Oil Field Temperatures. – Econ.
Geol., 13, 4, 275–301.
– (1919): The West Point, Texas, Salt Dome, Freestone County. – J. Geol.
(Chicago), 27, 647–665.
– (1925): Origin of North American Salt Domes. – Bull. Amer. Assoc. Petrol.
Geol., 9, 5, 931–974.
– (1926): Geophysical Methods in Economic Geology. – Econ. Geol., 21, 3,
294–298.
DeGolyer, E. L. – Vance, H. (1944): Bibliography on the Petroleum Industry. – A
& M Coll. Texas Bull. (College Station), 83, 730 s.
– (1951): Some Aspects of Oil in the Middle East. In Frye, R.N. (ed.): The Near
East and the Great Powers. Cambridge, Massachusetts, 119–136.
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251 085 227. Osobní návštěva je možná po telefonické domluvě.
Tamara Sidorinová
♦ Důležité sdělení: Členské příspěvky je možné posílat na účet ČGSpol,
vedený u Fiobanky: 2801141419/2010. Do poznámky napište jméno člena
nebo variabilní symbol (pokud v. s. neznáte, sdělím ho na požádání).
Tamara Sidorinová
♦ Upozornění. Zpravodaj je zasílán poštou především členům, kteří nemají
e-mailovou adresu. Tento způsob volíme proto, abychom ušetřili na drahém
poštovném. Kolegům, kteří si přesto budou přát dostávat Zpravodaj poštou,
bude samozřejmě vyhověno. Na druhé straně prosíme kolegy, kteří mají
novou e-mailovou adresu, nebo si ji změní, aby nám tuto skutečnost
oznámili.
Zdeněk Táborský
♦ Uzávěrka Zpravodaje 34 bude 6. 1. 2022. Příspěvky zasílejte průběžně,
tj. kdykoli, na adresu: RNDr. Zdeněk Táborský, Lamačova 914/35, 152 00
Praha 5, tel.: 606 284 696, e-mail: zdededek@seznam.cz.
Zdeněk Táborský
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♦ Pokyny pro autory: Formát MS Word, styl normální, font arial, velikost
fontu 14, řádkování jednoduché, zarovnání do bloků, žádné odsazení. Do
textu je možné zařadit obrázek nebo tabulku, nebo je poslat samostatně.
Tisk je černobílý, fotografie a obrázky, které by při tisku nevyšly ve vyhovující
kvalitě, nebudou otištěny. Doporučená maximální délka příspěvku jsou 2
strany A4. Nezapomeňte název příspěvku, celé jméno autora a adresu
včetně e-mailu.
Zdeněk Táborský

Co všechno lze vyorat na burguňských vinicích, viz také foto na titulní straně,
foto Zdeněk Táborský.

Kresba Jan Sklenář.
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