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►►► Editorial 
 
♦ Vážení kolegové, přátelé, geologové, 
Současná doba je velmi turbulentní a nejistá a jak říkal doc. František Holub, 

pouze horniny jsou jedinou solidní jistotou zde na Zemi. Funkční období 
starého výboru nenávratně uplynulo a za dveřmi jsou opět již poněkud 
odložené volby do výboru České geologické společnosti. 
Závěr minulého funkčního období byl poznamenán epidemií, která „smetla“ 

i některé předem připravované akce, včetně tradičních exkurzí, opakovaně 
byl přerušen přednáškový cyklus v klubu café Barrande a přenesla část 
schůzí výboru do virtuálního prostoru. Nejsmutnější byl však odchod více 
našich zasloužilých členů do geologického nebe; však jste jistě četli řadu 
nekrologů a pietních vzpomínek v předchozích Zpravodajích a další Vás 
čekají bohužel i v tomto čísle. 
I tak jsme se dokázali přes všechna protivenství přenést a zhostit se všech 

úkolů se ctí. Je však nutno hledět vpřed. Čeká nás mnoho další pěkných 
společných akcí, z nich nejvýznamnější bude jistě Česko-Slovenský Kongres 
v roce 2023, kde Česká i Slovenská geologická společnost oslaví již 
neuvěřitelných 100 let od svého založení. 
Děkuji proto všem odvážným členům společnosti, kteří se nově přihlásili, i 

stávajícím členům výboru, jež mají zájem dále ve výboru pracovat. Hlasovací 
lístek je ke Zpravodaji přiložen. Můžete hlasovat mimo korespondenční formu 
i ve webové aplikaci, či přímo na Valné hromadě společnosti, která proběhne 
14. 3. 2022 od 16:00 hodin v Mineralogické posluchárně na Přírodovědecké 
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fakultě UK, Albertov. Zde se dozvíte, jak hlasování dopadlo a můžete také 
osobně nově zvoleným členům výboru blahopřát. Doufejme, že konání Valné 
hromady nic nezhatí! 
Neváhejte a hlasujte pro své favority. Přeji Vám při volbě jistou ruku! 

Zdař Bůh! Váš Viktor Goliáš, předseda ČGSpol. 
 

♦ Vážení členové České geologické společnosti, volby do výboru ČGSpol 
se měly konat na podzim 2021, bohužel z důvodu coronavirové pandemie 
jsme Valnou hromadu nemohli pořádat. Z toho důvodu ji pořádáme 
v nejbližším možném termínu, který epidemická situace dovolí. Volby do 
výboru České geologické společnosti na období 2022–2024 se tak budou 
konat až v letošním roce a to stejným způsobem jako se konaly volby pro 
předchozí období. Všichni členové ČGSpol obdrží hlasovací lístky označené 
razítkem ČGSpol a jedinečným kódem poštou, buď samostatně, nebo spolu 
se Zpravodajem. Aplikace pro elektronické hlasování bude spuštěna 1. 3. 
2022 a bude uzavřena 13. 3. 2022 v 23:59. Volební lístky poslané klasicky 
poštou musí být do schránky ČGSpol doručeny do 11. 03. 2022. 
Pokud nevyužijete možnosti elektronické nebo korespondenční volby vámi 

vybraných kandidátů, můžete svůj hlasovací lístek osobně předat na Valné 
hromadě ČGSpol, která se uskuteční 14. 02. 2022 na PřF UK v Praze. Tam 
také budou výsledky voleb oficiálně vyhlášeny. Tamara Sidorinová 

 

Stručné představení kandidátů: 

● Mgr. Pavel Bokr, nar. 1982. Lektor a popularizátor geologie v Muzeu 
Českého krasu v Berouně, programátor geovědních aplikací, učitel na ZŠ 
Králův Dvůr. Člen výboru a správce IT České geologické společnosti a 
tvůrce vzdělávacích materiálů Geoučitel.cz 

● Mgr. Michal Čurda, nar. 1983. Česká geologická služba, člen revizní 
komise ČGpol, člen České a slovenské krystalografické společnosti, člen 
SGA Students Chapter Prague 

● Štěpán Dvořák, 1997. Přírodovědecká fakulta UK, Česká geologická 
služba, člen SGA student Chapter Prague 

● Mgr. Viktor Goliáš, Ph.D., nar. 1971. Přírodovědecká fakulta UK, předseda 
ČGSpol, člen České krystalografické společnosti 

● RNDr. Jiří Jiránek, CSc., nar. 1946. Penzista, člen výboru ČGSpol, dříve 
geolog a český velvyslanec 

● Mgr. Martin Knížek, Ph.D., nar. 1982. Přírodovědecká fakulta MU Brno, 
místopředseda ČGSpol 

● Mgr. Jiří Sejkora, Ph.D., nar. 1968. Národní muzeum Praha, člen výboru 
ČGSpol a člen redakční rady Journal of Geosciences 

● RNDr. Tamara Sidorinová, nar. 1961. Česká geologická služba Praha. 
Členka výboru ČGSpol, členka redakční rady Zpravodaje a od roku 2015 
tajemnice ČGSpol 

● Mgr. Pavel Škácha, Ph.D., nar. 1981. Hornické muzeum Příbram, člen 
výboru ČGSpol., předseda příbramské pobočky ČGSpol 
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● RNDr. Zdeněk Táborský, nar. 1945. Penzista, dříve Česká geologická 

služba Praha. Člen výboru ČGSpol, předseda redakční rady Zpravodaje a 
pořadatel exkurzí 

● RNDr. Helena Voborníková, nar. 1958. OSVČ – HPV, geologické práce. 

Členka revizní komise ČGpol 
● Jana Vysoká, nar. 1946. Penzistka, dříve redaktorka MF, dlouholetá 

členka ČGSpol, členka redakční rady Zpravodaje. 
 
 

►►► Zprávy a oznámení 
 
♦ Pozvánka na exkurzi České geologické společnosti č. 48 – Stavební a 
dekorační kámen středních a jižních Čech Barbora Dudíková 
Dvoudenní exkurze se uskuteční se ve dnech 23. a 24. dubna 2022. Během 

exkurze budou mimo jiné navštíveny lokality Tetín, Zlatý kůň, lom Plešivec, 
Červený lom, Otmíčská hora, Rabí, okolí hradu Kašperk, okolí Mařského 
vrchu u Vimperka, Prachaticko. 
Nocleh bude na terénní základně České geologické služby v Rohanově, kde 

jsou k dispozici vybavené kuchyňky. 
Na exkurzi se můžete přihlásit e-mailem (zdededek@seznam.cz), případně 

telefonicky (606 284 696) u RNDr. Zdeňka Táborského. 
Počet míst je omezen na 45 osob. Přednost budou mít členové České 

geologické společnosti a bude přihlédnuto také k datu přihlášení. Vybraní 
účastníci budou včas informováni. Podmínkou bude zaslání zálohy 1200,- 
Kč (pro členy 1000.- Kč) na bankovní účet Společnosti, číslo 
2801141419/2010. Peníze neposílejte dřív, než budete mít svou účast 
potvrzenu! Nezapomeňte pak uvést své jméno, abychom věděli, kdo peníze 
posílá. Konečné vyúčtování bude provedeno po skončení exkurze. 
V poplatku je zahrnut nocleh a autobus. Občerstvení na průběh dne si 
vezměte s sebou. 
K exkurzi bude vydán tištěný průvodce s programem v ceně 50 Kč. 
Odjezd v sobotu 23. dubna 2022 v 8:00, z Geologické ulice 6, Praha 5, od 

pracoviště České geologické služby. Předpokládaný návrat v neděli kolem 
18:00 hodiny. 
 
♦ Podzimní exkurze nás zavede na Sokolovsko a připravuje jí pro nás 
kolega Petr Rojík Zdeněk Táborský 
Navštívíme mimo jiné Muzeum Sokolov s novými expozicemi v renesančním 

sklepení: "Geologické poklady Sokolovska" a "Sokolovský briliantový poklad", 
miocenní hydrotermu s výskytem silicitů, fosilní mokřadní vegetace a 
gastropodů na okraji lomu Jiří, vyhlídku do posledního uhelného 
lomu, recentní pěnovce na úpatí Podkrušnohorské výsypky, přírodní 
rezervaci Silvestr (nerekultivovaný bývalý uhelný lom Silvestr – fluviální písky, 



4 

fosilní zemní požáry, prokřemenělá dřeva, erozní kaňony) a jezero Medard 
(největší vodní rekultivace v ČR). 
 
♦ Vážené kolegyně a kolegové! 

Dovolte mi popřát vám vše dobré v roce 2022, zejména notnou dávku zdraví 
a optimismu. A doufám, že i přes pokračující trampoty pandemie a všeho 
možného s tím spojeného oceníte dávku poctivého čtiva. Poslední číslo 
ročníku 2021 bylo věnováno nedávno zesnulému Milanu Drábkovi. Za celou 
redakční radu Jakub K. Plášil 
 

► Journal of Geosciences / Volume 66 / 2021 / 4 A tribute to the late 
Milan Drábek 

● Foreword to the special issue “From experimental mineralogy and 
crystallography to mineral deposit: a tribute to Milan Drábek”– Kotková J, 
Laufek F 

● Milan Drábek: Bright, productive, witty, provocative – Kotková J 
● Perryite, (Ni,Fe)16PSi5, from the Mount Egertonaubrite: the first natural P-

Si-ordered phosphide-silicide – Britvin SN, Krivovichev SV, Vereshchagin 
OS, Vlasenko NS, Shilovskikh VV, Krzhizhanovskaya MG, Lozhkin MS, 
Obolonskaya EV, Kopylova YO 

● The Hg–Pd–Te system: phase relations involving temagamite and a new 

ternary phase – Drábek M, Vymazalová A, Laufek F, Tuhý M 
● Ag, Cu, Hg, Pt, Sb and Te substitutions in the synthetic analogue of 

palladseite, Pd17Se15: an experimental mineralogical study – Laufek F, 
Vymazalová A, Tuhý M 

● Miscibility between synthetic FeS and TiS: An insight in to the phase 
relations in natural Ti-bearing iron monosulfides – Mészárosová N,  

    Skála R, Mikysek P, Drábek M 
● Cronstedtite from Litošice, Czech Republic – Hybler J, Dolníček Z,  
    Sejkora J 
● Amphibole and pyroxene as indicators of alkaline conditions in banded 

carbonatite-like marbles from Bližná, Český Krumlov Unit, 
Moldanubian Zone – Radková P, Novák M, Cempírek J, Houzar S,  

    Škoda R 
● Origin of V-Cr-Ti-mineralization in thermally overprinted metal-rich black 

shales from the Teplá-Barrandian Unit (Bohemian Massif) and 
implications for metal remobilization during metamorphism –  

    Veselovský F, Pašava J, Pour O, Ackerman L 
 
♦ Přírodovědný klub Café Barrande Jiří Jiránek 
Klub zůstává pro zájemce otevřen jako klubová restaurace k setkávání a 

rozhovorům. Přednášky, resp. besedy byly v době vrcholící epidemie covidu 
přerušeny z důvodu malého počtu posluchačů na předchozích besedách. 
Obnovení přednášek s programem bude zveřejněno na webových stránkách 
České geologické služby (www.geology.cz/cafe-barrande/nabidka), členům 

http://www.jgeosci.org/authors/author/1687
http://www.jgeosci.org/authors/author/1689
http://www.geology.cz/cafe-barrande/nabidka
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České geologické společnosti rozeslány v emailu, stejně jako pravidelným 
návštěvníkům besed, kteří nejsou členy ČGSpol a mají mailovou adresu. 
Pokud někteří zájemci programy nedostávají, mohou mi nahlásit svou 
mailovou adresu na: jirijiranekrndr@seznam.cz. 

 
♦ Česká geologická společnost na sociálních sítích Martin Knížek 
Nelehká doba od jara 2020, kterou ještě stále všichni pociťujeme ovlivnila 

výrazně i fungování společnosti. Zejména omezení setkávání, které se 
projevilo ve zrušení mnoha přednášek poboček ČGSpol, omezení tradičních 
exkurzí a dalších aktivit. Pandemie tak urychlila naše myšlenky, že i Česká 
geologická společnost by měla být v kontaktu se svými členy a sympatizanty 
prostřednictvím sociálních sítí. Koneckonců i ostatní odborné společnosti, 
včetně naši sesterské Slovenskej geologickej spoločnosti, již delší dobu 
sociální sítě využívají. 
Před rokem zhruba v tuto dobu tak byly spuštěny facebookové stránky a 

vytvořen kanál na YouTube. Na těchto platformách bychom chtěli rychle sdílet 
informace o akcích, přednáškách, ale i jiných zajímavostech a aktuálních 
děních. Přibývat budou videozáznamy přednášek či jiné popularizační 
aktivity. Postupem času, zejména v roce stého výročí společnosti, bychom 
rádi tyto platformy využívali nejen k propagaci geologie a zajímavým 
projektům. To zatím nebudeme prozrazovat. Pochopitelně náplň odpovídá 
časovým možnostem všech zainteresovaných moderátorů, ale postupem 
doby bychom rádi komunikaci touto formou zintenzivňovali. Proto, pokud 
máte zajímavé příspěvky, pořádáte zajímavé akce, nebo o nějakých víte, 
neváhejte se s ostatními podělit.  
To, že byly myšlenky na sociální sítě dobrou volbou, dokazuje ohlas, který 

jsme zaznamenali i bez výraznější propagace. Za necelý rok máme již více 
než 700 fanoušků, stovky shlédnutí videí a zodpovězení řady laických i 
odborných otázek uživatelů, kteří se na nás obrátili. Pokud ještě nejste mezi 
nimi, přidejte si sledování https://www.facebook.com/geologickaspolecnost/. 
 
 
♦ Jarní cyklus přednášek z geologických věd Mineralogické sekce 
Společnosti Národního muzea  Lukáš Zahradníček 
 Přednášky pořádá Přírodovědecké muzeum, mineralogicko-petrologické 
oddělení a Společnost Národního muzea – mineralogická sekce 

21. březen – Mgr. Jakub Mysliveček – Minerály vázané na vulkanity 
Českého středohoří 2. část  

11. duben – Mgr. Jeroným Lešner – Sopka Fagradalsfjall 
Přednášky se budou konat vždy v pondělí od 17:30 hodin v přednáškové 

místnosti 102 v Historické budově Národního muzea a budou doprovázeny 
prezentací, případně výstavkami a odbornou literaturou. 

Nedělní určovací besedy se konají 6. 3., 3. 4., 1. 5. a 5. 6. od 10:00 hodin ve 
stejném sále. 
 

mailto:jirijiranekrndr@seznam.cz
https://www.facebook.com/geologickaspolecnost/
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♦ Přednášky a exkurze Paleontologické sekce Společnosti Národního 
muzea v roce 2022 Jana Bruthansová 
Přednášky se konají od 18,00 v Historické budově Národního muzea. 
28. 2. – Mgr. Milan Libertin, Ph.D. – Nový pohled na devonský prales 

7. 3. – Mgr. Štěpán Pícha – Pleistocenní nosorožci z našeho území 
9. 5. – Mgr. Lukáš Laibl, Ph.D. – Příběhy 480 milionů let starých 

zkamenělin z marocké pouště 
16. 5. – Vlastimil Sloup, Ing. Arch. Jan Bárta, RNDr. Boris Ekrt, Ph.D. – 

Konzervace a výroba replik paleontologických exponátů 
6. 6. Mgr. Jan Sklenář, Ph.D. – Joachim Barrande, výhybky na životní 

dráze 
5. 9. RNDr. Miriam Fišáková-Nývltová, Ph.D., MA Jan Horák, Libor Balák 

– První sobí lidé? Doklady možné domestikace a využívání soba 
v mladém paleolitu (Gravettian) 

19. 9. – Mgr. Martina Kočová-Veselská, Ph.D., PhDr. Tomáš Kočí, Ph.D. 
– Fenomén Stevns Klint aneb hranice K/T a ekosystémy nejstaršího 
terciéru Dánska 

3. 10. – PhDr. Tomáš Kočí, Ph.D. – Polychétní červi (sabeiidní a 
serpulidní) z paleocénu Dánska 

Exkurze jaro 2022 – Mgr. Martina Kočová-Veselská, Ph.D., PhDr. Tomáš 
Kočí, Ph.D. – Suchou nohou po dně mořském do Velimi a Nové Vsi 

Exkurze září/říjen 2022 – Mgr. Jan Sklenář, Ph.D. – S Barrandem do údolí 
Klíčavy 

 
♦ Přednášky a akce Mineralogického klubu Česká Třebová, z. s. v roce 
2022 Milan Michalski a Jan Peringer 
Srdečně zveme všechny zájemce o mineralogii, paleontologii a cestování na 

přednášky a besedy, které proběhnou vždy od17. hodiny v přírodovědné 
pracovně ZŠ Habrmanova v České Třebové. V případě zhoršené zdravotní 
situace, která by znemožnila akce v učebně uskutečnit, pokusíme se je zajistit 
formou online. Informace též na: 
 http://www.mkceskatrebova.websnadno.cz. 

Středa 16. února – přednáška prof. RNDr. Milan Nováka, CSc. – Vzácné 
nerosty mineralogického systému v pegmatitech České republiky 

Středa16. března – přednáška Mgr. Vladimíra Sochy – Největší draví 
dinosauři 

Středa13. dubna – přednáška Mgr. Ondřeje Stískala – Krasokameny 

Krušných hor a problematika jejich sběru 
Středa 18. května – přednáška z exkurzních aktivit členů klubu 
Středa 8. června – přednáška Ing. Jiřího Šafaříka, CSc. – Křemenné hmoty 

a horniny jako drahé kameny Čech, Moravy a Slezska 
2–6. července – Mgr. Milan Michalski, Jaromír Čermák – Exkurze do 

Krušných hor a příhraničí (pouze pro členy klubu) 
Středa 14. září – přednáška Ing. Michala Hejny – Sokotra – ostrov 

protikladů 
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Středa12. října – přednáška Mgr. Jan Richtera – Putování mezi oceány 
Středa 9. listopadu – přednáška doc. Mgr. Jindřicha Kynického – Tanzanie 

– africká Brazílie 
Středa 7. prosince – beseda Mgr. Milana Michalského – Určování nerostů a 

zkamenělin pro veřejnost   
 

►►► Společenská rubrika a výročí 
 
♦ Životní jubilea členů ČGSpolečnosti od 1. 3. 2022 do 31. 8. 2022 

◄ 65 let ► 

2. 3. RNDr. Stanislav Houzar 

7. 7. Pavel Kuncl 

5. 8. RNDr. Petr Zajíček 

17. 8. RNDr. Jaroslava Zusková 

26. 8. RNDr. Jan Pašava, CSc. 

 

◄ 75 let ► 

7. 4. RNDr. Jiří Žítt, CSc. 

26. 5. Ing. Lubomír Fojt 

1. 6. RNDr. Zora Hyblerová 

 

◄ 80 let ► 

12. 3. RNDr. Luděk Follprecht 

6. 5. Mgr. Svatopluk Boleloucký 

21. 7. RNDr. Jaromír Karásek 

◄ 81 let ► 

27. 3. RNDr. Evžen Hnízdo 

22. 4. RNDr. Mojmír Opletal, CSc. 

4. 7. Magdaléna Pačesová, MSc. 

 

◄ 82 let ► 

18. 3. Mgr. Jana Vlasáková 

5. 5. prof. Milan Rieder, Ph.D. 

26. 7. RNDr. Miroslav Kobr, CSc. 

4. 8. RNDr. Luboš Rejl 

◄ 83 let ► 

20. 4. RNDr. Jiřina Čtyroká 

◄ 84 let ► 

6. 7. RNDr. Jana Zikmundová 

5. 8. RNDr. Jan Král 

27. 8. RNDr. Miloš Růžička, CSc. 

30. 8. RNDr. Karel Pošmourný, CSc. 

◄ 85 let ► 

3. 3. RNDr. Blanka Studničná 

1. 4. Ing. Václav Rybařík 

13. 5. RNDr. Eva Píchová 

22. 5. RNDr. Ivan Vavřín, CSc. 

29. 5. RNDr. Jan Drozen, CSc. 

22. 6. RNDr. Jan Duffek, CSc. 

11. 5. prof. Ing. Zdeněk Vašíček, DrSc. 

9. 8. prof. RNDr. Tomáš Pačes, DrSc. 

◄ 86 let ► 

10. 3. PhDr. Mgr. Jiřina Kremerová 

1. 4. prof. Petr Láznička, Ph.D. 

19. 4. prof. RNDr. Jiří Pešek, DrSc. 

9. 6. RNDr. Jiří Křesťan, CSc. 

2. 7. Ing. Milan Bartášek 

28. 7. Ing. Miloslav Ďuriš, CSc. 

◄ 87 let ► 

18. 3. RNDr. Josef Hájek, CSc. 

22. 3. RNDr. Marta Chlupáčová, CSc. 

13. 4. prof. RNDr. Petr Čepek, CSc. 

25. 4. RNDr. Marcela Bukovanská, CSc. 

1. 5. RNDr. Antonín Blüml 

4. 5. MUDr. Jiří Němeček 

4. 7. RNDr. Bohumír Škuthan, CSc. 

29. 8. Ing. Petr Koudelka, CSc. 

◄ 88 let ► 

3. 4. Otto Plášek 

19. 5. RNDr. Josef Vybíral 

28. 5. Ing. Vladimír Karel 

8. 6. Zdeněk Hora, MSc. 

1. 7. RNDr. Jana Líbalová 

25. 7. RNDr. Miloš Lang, CSc. 

◄ 89 let ► 

4. 3. prof. RNDr. Miroslav Štemprok, CSc. 

21. 3. RNDr. Karel Němeček 

6. 4. Dr. Jiří Březina 

25. 4. RNDr. Jiřina Reiterová 

25. 5. RNDr. Vojtěch Kněžek 

19. 6. Dr. František Pícha, Ph.D. 

◄ 90 let ► 

14. 8. Dr. Drahomíra Březinová 

◄ 91 let ► 

12. 3. RNDr. Jaroslav Hak, CSc. 

26. 3. RNDr. Jan Kněžek 

6. 5. RNDr. Marie Starobová 

18. 6. RNDr. Pavel Röhlich 

19. 6. Ing. Helena Bůžková, CSc. 

12. 8. doc. RNDr. Danuše Štemproková, CSc. 

22. 8. RNDr. Ladislav Pokorný 
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◄ 94 let ► 

14. 4. Ing. Radan Květ, CSc. 23. 8. RNDr. Olga Nekvasilová  

◄ 95 let ► 

20. 5. Mgr. Jaroslav Záleský 

Omlouváme se za případné chyby a nedostatky, ale veškeré tituly a data 
narození jsou uvedeny tak, jak byly do sekretariátu společnosti nahlášeny. 
Změny prosíme hlásit průběžně. 
Prosíme všechny členy, jejichž jubileum se blíží a kteří si nepřejí být mezi 
jubilanty uvedeni, aby tuto skutečnost oznámili včas na sekretariátu 
společnosti a předešli tak nežádoucím mrzutostem. Tamara Sidorinová 
 
♦ V roce 2022 vzpomínáme následující výročí Zdeněk Táborský 
V roce 1822 se narodil Albin Benedict Castelli 
V roce 1872 se narodili Josef Florián Babor a Heinrich Laus 
V roce 1922 se narodili Břetislav Beránek, Pavel Bretšnajdr, M. Březák, 
Ján Bystrický, Otto Fusán, Vladimír Homola, Josef Kafka, Jiří Konta, J. 
Kuchař, Ludvík Loyda, Jan Petránek, Zdeněk Pouba a František Prošek   
V roce 1872 zemřel Otto Hingenau 
V roce 1922 zemřeli Arnošt Hanish, Karek Vrba, František Wurm, Fridolin 

Krasser, František Částek a Maxmilian Danzer 
V roce 1972 zemřel Josef Bouček 

Vybráno z Naučného geologického slovníku, rok vydání 1961, dodatek 
„Biografie pracovníků geologických věd“, doplněno údaji z archivu České 
geologické společnosti a z Biografie Pavla Vlašímského. 
 
♦ Smutná oznámení 
† 8. května 2021 zemřel ve věku nedožitých 92 let dlouholetý člen České 

geologické společnosti PhDr. Ervín Slánský parte 
 
† 14. července 2021 zemřela tiše ve věku nedožitých 95 let dlouholetá 

členka České geologické společnosti RNDr. Zdeňka Řeháková, CSc. 
  sdělení rodiny 

 
† 9. září 2021 zemřel ve věku 91 let Ing. Lumír Woznica, CSc., jeden 

z posledních žáků akademika Záruby. Jeho rozsáhlá činnost se týkala 
prakticky všech oborů inženýrské geologie. V roce 2014 obdržel zlatou 
medaili Quido Záruby za celoživotní přínos k rozvoji inženýrské geologie 
u nás a ve světě. Více v 32. čísle Zpravodaje ČGS Pavel Bláha 

 
† 15. září 2021 zemřel ve věku 98 let nestor české geologické společnosti 

RNDr. Zdeněk Vejnar, DrSc. parte 
 
† 7. října 2021 zemřel po delší nemoci ve věku 87 let dlouholetý člen 

České geologické společnosti RNDr. Jan Mašek, CSc. parte 
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† 17. října 2021 zemřel ve věku 95 let RNDr. Josef Rubín, člen České 
geografické společnosti parte 

 
† 2. listopadu 2021 zemřel ve věku 84 let let dlouholetý člen České 

geologické společnosti RNDr. Milan Vrána parte 
 
† 6. listopadu 2021 zemřel ve věku 78 let let dlouholetý člen České 

geologické společnosti doc. RNDr. Pavel Kašpar, CSc. parte 
 
† 13. listopadu 2021 zemřela ve věku 95 let dlouholetá členka České 

geologické společnosti RNDr. Marie Prosová Sekyrová parte 
 
† 15. listopadu 2021 zemřel ve věku 77 let Oldřich Hamera parte 
 
† 12. prosince 2021 zemřel ve věku 89 let dlouholetý zaměstnanec a 

bývalý ředitel České geologické služby doc. RNDr. Zdeněk Kukal, DrSc. 
  parte 

 
† 6. ledna 2022 zemřela po krátké těžké nemoci RNDr. Jitka Bradáčová 
  parte 
 
† 16. ledna 2022 zemřel náhle ve věku 82 let zaměstnanec České 

geologické služby, RNDr. Vladimír Shánělec, CSc. parte 
 
 
♦ RNDr. Arnošt Dudek, DrSc. Petr Budil, Hana Breiterová 
Životopisná data – RNDr. Arnošt Dudek, DrSc., se narodil 8. 5. 1928 ve 

slovenském Turčianském sv. Martině, 
v lékařské rodině. Arnoštův otec, chirurg 
MUDr. Arnošt Dudek v roce 1926 
nastoupil po odchodu MUDr. J. Kofránka 
na místo ředitele nemocnice v Martině, 
zároveň však pracoval i jako primář 
chirurgického oddělení. Navzdory této 
pracovní vytíženosti se MUDr. A. Dudek 
stal jednou z velmi významných 
osobností, které se zasloužily o 

dobudování této nemocnice. V tragickém roce 1938 však byl navzdory svým 
nesporným zásluhám se své pozice odvolán a rodina přesídlila do Čech. 
Obecnou školu Arnošt navštěvoval v Martině, po přestěhování ze 

Slovenska ji dokončil v Praze. Rodina se posléze přestěhovala do Zlína, 
Arnošt zde navštěvoval měšťanskou školu a od tercie reálné gymnázium. V 
roce 1946 se rodina opět stěhuje – tentokrát do Znojma, kde Arnošt dokončil 
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studium na reálném gymnáziu „Vysvědčením dospělosti.“ Geologii 
vystudoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, studium zakončil 
diplomovou prací s názvem Biotity hlubinných vyvřelin a jejich vztah 
k chemismu matečných hornin a doktorátem přírodních věd v roce 1952. 

Na PřF UK byl zaměstnán od roku 1949. Začínal jako demonstrátor, potom 
byl vědeckým pracovníkem petrografického ústavu. V roce 1950 byl 

jmenován asistentem 
katedry petrografie, v 
roce 1954 odborným 
asistentem téže katedry. 
Zde vedl nejen praktická 
cvičení, ale i přednášku 
Úvod do petrografie a 
Horninotvorné minerály. 
V období 1955-1958 byl 

vědeckým aspirantem 
ČSAV pro obor geologie 
a petrografie. V polovině 

roku 1958 nastoupil jako 
vědecký asistent do 
Ústředního ústavu 
geologického v Praze. Zde 

byl nejdříve zaměstnán jako vědecký asistent, od 1. 6. 1959 se stal vedoucím 
výzkumné skupiny krystalinika. V roce 1960 obhájil kandidátskou práci 
s názvem Problém moldanubického nasunutí v severní části dyjské klenby 
a Arnoštovi Dudkovi byla udělena vědecká hodnost kandidáta geologicko-
mineralogických věd. Od roku 1963 zastává pozici „samostatného 
vědeckého pracovníka – vedoucího výzkumného sektoru pražského ústavu 
Františka Pošepného“, v dubnu 1964 se stává vedoucím sektoru 
regionálního výzkumu. 
V roce 1965 se v souvislosti s přípravami a zabezpečením XXIII. 

mezinárodního geologického kongresu v r. 1968 stává členem pracovního 
předsednictva organizačního výboru kongresu, je pověřen funkcí 
generálního sekretáře MGK. Tu vykonává až do roku 1970. V ÚÚG pracuje 
v té době jako vedoucí vědecký pracovník, v roce 1972 se stává zástupcem 
ředitele pro výzkum. Následuje tříměsíční odborná expertiza v Iráku (1974), 
odvolání z funkce zástupce ředitele ÚÚG a jmenování vedoucím oddělení 
krystalinika a staršího paleozoika (1975). K 30. 9. 1977 ukončuje Arnošt 
Dudek pracovní poměr v ÚÚG a nastupuje na Přírodovědeckou fakultu 
Univerzity Karlovy.  
Do tohoto období spadá jeho doktorská disertační práce s názvem 

Brunovistulikum, jednotka krystalinika v podloží vnějších Karpat na Moravě, 
kterou předložil v roce 1978; obhájena byla v roce 1980. 

Nemocnice v Turčianskom sv. Martině, o jejíž rozvoj se 

významně zasloužil MUDr. Arnošt Dudek. Fotografie 

ukazuje stav zřejmě kolem let 1933–1934. Publikováno 

s laskavým svolením Univerzitné nemocnice Martin. 
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Na fakultě pokračuje především ve své intenzivní pedagogické činnosti – 
vede až do svého odchodu do důchodu zejména vynikající přednášky 
Regionální geologie Českého masivu a Karpat, přitom však stále kvalitně 
publikuje a účastní se (často jako vedoucí týmu) probíhajícího geologického 
mapování území České republiky. 
Ve své pedagogické činnosti pokračoval i v důchodovém věku, kdy učil 

geologii na soukromém gymnáziu. 
Od roku 1998 do 2002 pracuje již jako důchodce na zkrácený úvazek ve 

sbírkách Českého geologického ústavu (dříve ÚÚG), má na starosti 
odbornou garanci nepaleontologické části sbírek, zahrnující odborný dohled 
nad vedením databáze vrtů, především pak ale zpracování výbrusové 
databáze. To zahrnuje studium, popis a často i nové určování jednotlivých 
výbrusových skel, určení hlavních horninotvorných minerálů atd. Poté je 
zaměstnán jako externista (výbrusovou databázi zpracovává převážně 
doma) a nakonec jako emeritní pracovník. Svou práci svědomitě vykonával 
až ro roku 2020, kdy mu tuto činnost přerušila pandemie Covid-19. Vždy byl 
stále stejně perfektní a svědomitý. 
Odborné zaměření – Arnošt začal odborně publikovat již jako 

jednadvacetiletý (Dudek 1949a,b; Dudek 1951). Spolu s kolegy B. 
Hejtmanem a především F. Fediukem se zprvu aktivně podílel na 
geologickém mapování a výzkumu zátopného území Slapské přehrady mezi 
přehradou a Živohoští, výzkumu krystalinika Rýchor (východní Krkonoše, viz 
Hejtman et al. 1954, Dudek a Fediuk 1955), stihl publikovat některé práce 
s R. Kettnerem (např. o vosnických slepencích ve skryjsko-týřovickém 
kambriu – viz Kettner a Dudek 1957), spektrum jeho odborného záběru se 

brzy stalo pozoruhodně široké. Aktivně se 
zabýval především geologií a petrologií 
krystalinika a výzkumem jeho hlubší 
geologické stavby, zkoumal genezi 
granitoidů českých plutonů, granulity a 
eklogity. Významné jsou jeho monografie 
z východního okraje Českého masivu a o 
geologické stavbě podloží karpatské 
předhlubně. Syntetický charakter mají i 
kapitoly o magmatických horninách 
v učebnicích a v Geologickém slovníku. 
Studie podloží karpatské předhlubně 
přivedly Arnošta ke spolupráci 
s brněnskými geofyziky, která od první 
souborné práce z roku 1972 inspirovala 
jak geofyziky, tak i geology ke vzniku 
originální interpretační školy v Čechách i 
na Slovensku (Suk 2008). Významně 

Na 2. sjezdu České geologické 

 společnosti ve Slavonicích (2005). 
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však zabíhal i do jiných důležitých témat, např. otázkám geologické stavby 
proterozoika tepelsko-barrandienské oblasti (opět spolu s F. Fediukem – viz 
Dudek a Fediuk 1955b). Stal se jedním z nejvýznamnějších a nejaktivnějších 
českých mapérů (na svém kontě má práci na více než 90 mapách). Byl 
jedním z nejvýznamnějších autorů legendárních „generálek“. Arnošt se brzy 
stal velmi významným a respektovaným regionálním geologem (definuje 
například jednotku Brunovistulikum – viz Dudek 1978, 1980), a tak není divu, 
že se jako jeden z klíčových autorů podílel i na přípravě a vydání legendární 
učebnice regionální geologie českého masivu (Mísař et al. 1983), tzv. 
„zeleného Mísaře“ – díla, které vychovalo několik generací českých geologů 
a které je stále základní učebnicí pro výuku regionální geologie na různých 
školách. Naprosto klíčové a nepostradatelné pro odborné směřování drtivé 
většiny nás všech se staly Petrografické tabulky (Dudek, Fediuk a Palivcová 
1957, 1962) – obávám se, že bez nich by řada z nás řadu zkoušek ani 
nesložilo… Jinou legendární publikací je Atlas hornin (Dudek, Malkovský a 
Suk 1969, 1984) – mnoho z nás se z ní učilo na zkoušky z petrografie. 
V Ústředním ústavu geologickém byl Arnošt po mnoho let vedoucím 

výzkumné skupiny krystalinika – to ostatně dal dohromady po svém příchodu 
z přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, byl členem komisí pro udělování 
kandidátských a doktorských titulů, předsedou ediční rady a školitelem 
vědeckých aspirantů. 
Mezinárodní aktivity – Arnošt Dudek byl i mimořádně činný, pokud se týká 

mezinárodní spolupráce a reprezentování tehdejší ČSSR v zahraničí. Pro 
své nesporné odborné i lidské kvality a perfektní znalost jazyků byl doslova 
předurčen k reprezentování ČSSR v mnoha komitétech a komisích 
International Union of Geological Sciences (IUGS) a UNESCO. O svých 
zahraničních aktivitách a spolupráci aktivně referoval doma v doslova smršti 
přednášek, seminářů i neformálních posezení. Mnoho kolegů dokázal vyslat 
na mezinárodní stáže, či je zapojit do výzkumné spolupráce v zahraničí. 
Zasloužil se o společné vydávání sborníku Krystalinikum s vydavatelstvím 
ve Frankfurtu nad Mohanem. Arnoštovy mezinárodní aktivity však především 
významnou, ne-li tou nejvýznamnější měrou přispěly k tomu, že 
Československu byla svěřena organizace a uspořádání 23. geologického 
kongresu v roce 1968 (přehled viz zejména Buday et al. 1969 a Dudek a 
Petránek 1969). Arnošt Dudek tak jako osoba zcela klíčová – generální 
sekretář kongresu (prezidentem byl tehdejší ředitel ÚÚG J. Svoboda) – 
fakticky zodpovídal za přípravu celého kongresu. Ten však nečekaně 
ukončila invaze „spřátelených“ armád Varšavské smlouvy. Organizátoři stihli 
uspořádat předkonferenční exkurze a některé další doprovodné akce, 
kongres však byl zahájen zrovna osudového 21. srpna 1968…. Jak podotýká 
jeden z Arnoštových významných životopisců, M. Suk, kongres byl pouze 
přerušen, nikoli ukončen kvůli nepříznivé politické situaci – invazi 
„spřátelených“ armád do ČSSR a formálně tak trvá dodnes. Arnoštovi se tak 
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funkce jeho generálního sekretáře stala doslova doživotní… Navzdory 
extrémním vnějším podmínkám doprovázejících jeho přerušení a rozpuštění 
na kongres do dnešní doby s láskou a nostalgií vzpomíná řada jeho českých, 
ale především zahraničních účastníků (osobně mohu potvrdit více než 
příznivé reakce řady mých zahraničních kolegů). I v této nelehké situaci 
proběhla alespoň část jednání a – což bylo nejdůležitější – se všichni 
účastníci kongresu v bezpečí vrátili domů. 
Pedagogická činnost – Doslova životním posláním byla pro Arnošta jeho 

pedagogická činnost. Arnošt při ní čerpal ze svých excelentních, naprosto 
mimořádných odborných znalostí. Na přednášky většinou chodíval 
vyzbrojen jedním listem papíru s pár heslovitými poznámkami, aby snad 
nezapomněl říct něco důležitého. Jinak vždy mluvil spatra, elegantně, 
s obrovským nadhledem, jasně, poutavě a vtipně. Považuji si za čest, že 
jsem směl jeho přednášky navštěvovat. 
Poprvé jsem ovšem Arnošta zažil na 
jednom semináři, kde kolegyně prof. 
Blanka Pacltová přednášela o svém 
výzkumu předpokládaných organických 
zbytků z metamorfovaných, převážně 
grafitických hornin moldanubika (za užití 
tzv. „škrábané metody“). Na základě 
morfologie předpokládaných organických 
zbytků tehdy uvažovala o silurském až 
devonském stáří zkoumaných hornin – 
interpretace, která byla tehdy částí 
geologů přijímána. Dodnes nezapomenu 
na v pozadí sedícího Arnošta, 
obklopeného hloučkem svých odborných 
příznivců, který v některých okamžicích 
přednášky občas neututlal svoje 
nesouhlasné brumlání a jeho poznámky 
řečené šeptem – následná diskuse 
k přednášce i z jeho strany ovšem probíhala zcela korektně. Doslova dech 
mě o mnoho let později vyrazila Arnoštova replika na adresu prof. Pacltové 
(politicky na přesně opačném konci spektra, nežli tradičně levicově uvažující 
Arnošt) – „Víš, Blanka byla nestraník a nebyla nikde angažovaná – a moc jí 
to ubližovalo. Tak jsme se s kolegy domluvili, že by mohla vést např. tu 
geologickou společnost…“ – čili přístup nadmíru rytířský, třeba i 
k názorovým oponentům. Arnoštovy dotazy k přednáškám kolegů byly jinak 
ovšem velmi přesné, trefné a nutno říct, že i dosti obávané. Velmi rychle totiž 
dokázal vystihnout podstatu problému třeba i u tématu, kterému se osobně 
nevěnoval a upozornit na předpokládané nesrovnalosti či místa, kudy by bylo 
možné interpretaci posunout dále a jinam, nežli autor předpokládal. 

Na 3. sjezdu České geologické  

společnosti ve Volarech (2007). 
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Umožňoval mu to jeho doslova renesanční odborný rozhled, který už většina 
z nás bohužel nemá. Tuto svou schopnost bystře vystihnout podstatu 
problému si uchoval Arnošt uchoval až do konce svého života, a to nejen 
v odborných polemikách. Pokud bych však měl charakterizovat Arnoštův 
odborný, ale i lidský styl jedním slovem, napadá mě slovo jediné: elegantní. 
Ve světle výše zmíněných pedagogických schopností a nesporného 

velikého nadání o to více vynikne Arnoštova mimořádná ohleduplnost a 
citlivost ke spolupracovníkům na přírodovědecké fakultě – M. Suk (2008) 
zmiňuje, že se Arnošt dobrovolně vzdal svého asistentského místa na fakultě 
a odešel do Ústředního ústavu geologického. 
Koníčky a záliby – Arnošt se pochopitelně nevěnoval jen geologii. 

Obdivoval jsem na něm především hloubku a rozsah jeho vědomostí 
z různých oborů lidské činnosti, včetně a zejména jeho klasického vzdělání. 
Dokázal citovat řecké či latinské filozofy v originále, s elegancí a vtipnými 
komentáři k tématu. Dokázal se vtipně vyjádřit k aktuálním politickým, 
ekonomickým či společenským otázkám – návštěvník většinou odcházel 
z jeho pracovny a v hlavě mu kolovaly Arnoštovy komentáře či postřehy. 
Ještě o mnoho hodin či dní později se k nim člověk rád vracel, tak byly trefné 
a podstatu vystihující.  
Pojila nás láska k science-fiction literatuře, zejména k dílům bratrů 

Strugackých, či Isaaka Asimovova, i když moderní proud hard core sci-fi 
(např. S. Baxter) jej již (k mému velikému zklamání) neoslovil. Arnošt 
pěstoval skalničky a sbíral známky. Podílel se dokonce na některých z jejich 
edicí – například s výtvarníkem J. Lukavským a dalšími kolegy připravili 
vydání nejkrásnějších známek s geologickými náměty k výše zmíněnému 
23. mezinárodnímu geologickému kongresu. Arnošt také rád vařil, podle slov 
těch, co mohli jeho díla ochutnat, mistrovsky a velmi vynalézavě (M. Sukem 
zmíněný banán zabalený do plátku šunky a ochucený majonézou jsem 
ovšem neměl odvahu ochutnat). 
Jak jsem jej znal osobně (PB) – Několik let po svých ukončených 

vysokoškolských studiích jsem v roce 1997 měl tu čest Arnošta (tehdy již 
důchodce na dohodu o provedení práce) přizvat ke spolupráci ve sbírkách 
České geologické služby. Měl jsem tak mimořádnou možnost pracovat s ním 
v jednom oddělení po dlouhých – či vlastně krátkých dvacet čtyři let. Pro 
Arnošta bylo angažmá ve sbírkách návratem do ČGS po mnoha letech 
úspěšné pedagogické činnosti na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. 
Jako více než aktivně pracující důchodce měl ve sbírkách na starosti 
odborný dohled nad nepaleontologickou částí spravovaných fondů. Dlouhá 
léta se věnoval především detailnímu zpracování výbrusové databáze – 
pečlivému studiu, popisu a často i novému přeurčování jednotlivých 
výbrusových skel, určení hlavních horninotvorných minerálů – a to jak u 
metamorfovaných či vyvřelých hornin, tak i u sedimentů. Šlo o práci, kterou 
Ferry Fediuk trefně nazval „intelektuální nádeničinou“ – ve skutečnosti ale 
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šlo o práci nesmírně potřebnou, kterou dnes již většina z nás nebude 
schopna podat v takové kvalitě a rozsahu. I v této mravenčí práci Arnošt 
prokazoval nesmírnou pečlivost, houževnatost a schopnost jít až do 
obdivuhodné hloubky problému. Aniž si to připouštěl, byl i kustodem na slovo 
vzatým.  
Jedním z Arnoštových elegantních výstupů, za nímž však bylo mnoho tvrdé 

práce, bylo dohledání geografických koordinát k vrtným jádrům, tehdy 
spravovaným ČGS. U části vrtů 
uložených v tehdejším Ústředním 
ústavu geologickém totiž souřadnice 
z důvodů jejich utajení nebyly 
evidovány. Po změně politického 
režimu takováto potřeba zmizela, a 
naopak vyvstala nová – tyto 
souřadnice zpětně dohledat. Zkuste 
si však s odstupem desítek let 
dohledat souřadnice k tisícovce 
vrtů! Každý, kdo hledal jen jeden vrt 
podle jeho názvu či autora ví, jak 

těžké to občas může být. Tehdejší technika (šlo o devadesátá léta) na to 
byla krátká – pod jedním názvem našla třeba deset i více vrtů stejného 
jména, a třeba „jen“ pět, pokud byla použita kombinace názvu vrtu a autora. 
Arnošt tehdy zrovna nastoupil do ČGS. Podíval se na seznam a začal 
glosovat: „Jó, to by mohl být ten vrt HB 25, co jsme tehdy vrtali s Milošem 
Sukem tam a tam…“ a začal k němu přidávat vtipné příhody z doby jeho 
vrtání. Během jediného roku, ovšem nejen na základě svých odborných 
znalostí a zkušeností, ale především tvrdé práce a opakovaných návštěv 
archivu Geofondu Arnošt 95 % všech souřadnic opravdu dohledal… 
Arnošt neměl moc rád výpočetní techniku a ona mu to občas škodolibě 

oplácela – někdy mě pak volával na pomoc a děkoval s titulováním „pane 
šéf“ – to mě vždy přivádělo do rozpaků, zejména když velebil mé schopnosti 
se s počítačem úspěšně popasovat. Jak rád bych tyto své, ostatně dosti 
sporné schopnosti vyměnil za něco z Arnoštových odborných znalostí a 
rozhledu! Občas se Arnošt se svými prosbami obracel i na mé kolegy, aby 
mě neobtěžoval – popravdě jsem ale za Arnoštem vždycky zašel z duše rád 
a vždy jsem si více odnášel, nežli přinesl. 
Na každé pracoviště, na kterém Arnošt působil (ČGS nevyjímaje), přinášel 

především elegantní a bystrý nadhled vycházející z hlubokých znalostí 
geologie, historie, jazyků – zkrátka unikátní kombinaci hlubokého 
přírodovědeckého a klasického humanitního vzdělání spojenou s brilantním 
úsudkem, postřehem a naprosto unikátním stylem humoru. Ten Arnošta 
ostatně provázel až do posledních chvil jeho života. 

Na přednášce v Přírodovědeckém klubu 

„Café Barrande“. 



16 

Do knihovny chodil Arnošt vždy pečlivě připraven. Práce s lístkovými 
katalogy mu nečinila nejmenší potíže. Tam, kde se studenti obávali šuplat 
plných kartotéčních lístků, byl Arnošt ve svém živlu. Ale když přišlo na 
výpočetní techniku, byl nejistý. Poctivě se snažil si postupy popsat a 
následně použít, ale technika ho často „dostala“. A tak byl odkázaný na 
pomoc knihovnic, kterým se vždy omlouval za svoje nedostatky, ale které by 
se pro něj přetrhly, jen aby mu pomohly. Zůstalo po něm jen zoufalé 
prázdno…  

Arnošt Dudek byl autorem či spoluautorem 26 knih, 221 článků a kapitol 
v knihách a 86 map a vysvětlivek a 121 archivních zpráv. Jejich plný výčet 
přinese připravovaná kniha Vydavatelství české geologické služby. 

Literatura použitá v příspěvku je na požádání k dispozici v redakci. 
 
♦ Prof. RNDr. Ferry Fediuk, CSc. odešel (* 3. 2. 1929 – † 6. 7. 1921) 

Milan Fišera, Jiří Souček 
Profesor RNDr. Ferry Fediuk CSc. se narodil 3. února 1929 ve Velkých 

Hamrech v jednom z domků místní části nazývané Hamrska. Prý to byl 
nejstudenější rok 20. století. K porodu přivolanému doktorovi museli ochotní 
sousedé proházet cestu sněhovými závějemi. 

Na tomto místě je třeba zmínit – proč Ferry. 
Neobvyklé jméno v Českých zemích. „Po narození 
jsem dostal jméno František, a to je zapsáno 
v mém rodném listu. Třicátá léta minulého století 
byla poznamenána i u nás silným vlivem 
amerikanismů, zejména v souvislosti s oblibou 
jazzu. Tak se začala objevovat jména jako Harry, 
Jerry a podobně. Mé matce se zalíbilo jméno Ferry 
a začala mi tak soustavně říkat. Bylo to však 
neoficiální, v podstatě to mělo povahu přezdívky. 
Máti na otce naléhala, aby tomu nějaký ten punc 

oficiality dodal. Do jeho školy, kde byl řídícím 
učitelem, docházel římsko-katolický farář, s nímž  
měl otec, ač sám programový ateista, přátelské 
vztahy. A protože jsem ještě do sedmi let nebyl 
pokřtěn, zkusili mě přejmenovat na Ferryho 
prostřednictvím křtu. Pan farář namítal, že církev 

žádného svatého Ferryho nevede, takže mě tímto jménem pokřtít nemůže. 
Našli však klikaté východisko: pokřtít mě jako Ferry Jaroslava, což už bylo 
jakžtakž přijatelné. Byl mi vystaven na toto dvoj jméno tentokrát ne rodný, 
ale křestní list.“ 
Dětství a léta dospívání prožil ve Velkých Hamrech, v místní části Hamrska, 

později v Olovnici (č.p. 175) a Zeměchách Obecnou školu navštěvoval ve 

F. Fediuk při udělování 

Pocty Libereckého kraje 

hejtmanem M. Půtou, 2016. 
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Slatině, okres Kladno. Ke své základní školní docházce, které ovlivnilo jeho 
vzdělání („moje vzdělání mělo obrovské mezery“), se vyjádřil F. Fediuk 
v roce 1999: „Začalo to už obecnou školou, to tenkrát byla škola základní a 
v té základní škole jste museli absolvovat pět tříd, abyste mohli postoupit 

někam na střední školu, ať to byla měšťanka, průmyslovka, gymnázium a 
tak dále. Nikoliv v mém případě, já jsem absolvoval pouze čtyři třídy obecné 
školy. Tu pátou jsem vynechal, dělal jsem zkoušky ze čtvrté třídy na 
gymnázium, nějakým nedopatřením nebo shodou okolností jsem tu zkoušku 
udělal. “ 
„Příroda mě fascinovala ve všech svých podobách od nejútlejší dětství. 

Ovšem kameny, ty lesklé a barevné, ale i ty nenápadně matné a zadumaně 
šedé, mě svou tajemnou mlčenlivostí lákaly odjakživa ze všeho nejvíc. V 
některé z krabic v kůlně bych našel pár kamínků, pro které jsem se jako 
děcko shýbnul. Nevěděl jsem sice, jak se jmenují, ale nějak promlouvaly 
k mému srdci.“ 
Okupace Československa a doba 2. světové války hluboce poznamenala 

jeho život a vnímání světa v širších souvislostech. „Živě si vybavuji, jak mě 

v září 1938 těžce zasáhla tragická skutečnost, že Hitler začlenil do své 
anektované Sudentengau i drtivě české Velké Hamry včetně Hamrsky až 
někam za Plavy. Hodily se mu četné, podél Kamenice rozmístěné továrny.“ 
(Sedlák 2011). 
„Dvaadvacátý březen 1945. Ten den jsme vstali do skvostného jarního léta. 

Teplo a slunečno, na modré obloze ani mráčku. Když se čtvrt hodiny před 
polednem rozezvučely poplachové sirény, snad nikdo v osmitisícových 
Kralupech si nepřipouštěl, že by se mohlo něco zlého stát…“ Když se před 
půl jednou od Mělník a ozval dunivý hukot bombardovacích svazů a pak se 
v ohromné výšce, jak stříbrné mušky objevily první Liberatory… …Kampak 
mají asi dnes namířeno? Odpověď přišla vzápětí. Ty bílé tečky, které se 
odlepily od trupů letadel a houpavě se snášely dolů …. Ozvaly se první 
výbuchy… …trvalo to pětašedesát minut… …875 obytných budov bylo 

poškozeno a 117 dalších zcela zničeno, včetně gymnázia Antonína 
Dvořáka… …mrtvých na 245 (145 Čechů, 100 Němců) včetně 
dvaadvacetileté sestry Dagmar… …Tři dny jsme se prohrabávali krumpáči 
a lopatami ve zříceninách. Pak jsme ji našli… …“ Zavřu oči, a ještě dnes 
vidím jak ji, nedávno ještě plnou života a nadějí, krvavě rozbitou nakládáme 
do narychlo stlučené bedny a odvážíme do zeměšské márnice. A stále vidím 
otce, jak klopýtá polní cestou za žebřiňákem s kodrcajícím předrahým 
nákladem, který táhne jediný koník. Muselo to být?“ 
Reálné gymnázium doktora Antonína Dvořáka v Kralupech nad Vltavou 

navštěvoval letech 1939 až 1947 a ukončil je složením maturitní zkoušky. Po 
osvobození byl Ferry zvolen do pětičlenné samosprávy organizující 
svépomocnou opravu rozbombardované gymnaziální budovy. Pohled na 
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budovu z poloviny sesutou na základ, s vymlácenými okny, byl pro 
šestnáctiletého jinocha deprimující. 
Po maturitě před vstupem na vysokou školu se Ferry přihlásil jako brigádník 

na práci v povrchovém hnědouhelném velkolomu Medard u Sokolova (dříve 
Falknov). Psal se rok 1947. Osazenstvo bylo z poloviny tvořeno Němci, 
druhá polovina byla směsice Čechů, Slováků, Maďarů a Poláků. Na 
odklizové haldě se vyklápěly vozy s hlušinou (jílovitě-břidlicový materiál) a 
s pomocí vody z hadic vzniklá břečka se hladce sesula dolů. Jednou jsme 
v tom odpadovém blátivém marastu našli velké množství starých stříbrných 
mincí. Byly to pražské groše lucemburské doby. Okamžitě byly rozebrány. 
Asi deset patnáct se mi podařilo zachránit a ty jsou dnes v depozitáři 
numismatického oddělení Národního muzea uloženy pod mým jménem. 
Dále byl Ferry přidělen jako pomocník obsluhy malé důlní parní lokomotivy. 
S mladým Němcem. Ten mu prozradil, že za války sloužil u Kriegsmarine na 
ponorce. Jiný mu podrobně líčil tankistickou účast pod polním maršálem 
Gerd von Rundstedtem při německé ofenzivě v Ardenách. Ferry tak v 
mladém věku poznal těžkou manuální práci v drsném prostředí velmi pestré 
směsice lidí; to mnohým z nás nebylo dáno. 
Ve válečných letech nebyly povoleny taneční zábavy, ale pak se s nimi 

roztrhl pytel. Na každé tancovačce jsou potřeba muzikanti. „A já jsem si 
tenkrát pořídil 2 druhy B klarinetu, C klarinet, pozoruhodný kousek A 
klarinetu a Es klarinet a na nich jsem na těch tancovačkách, ale i na 
svatbách, pohřbech a dalších oslavách v jedné takové podřadné 
muzikantské šmíře pořádně muzicíroval. Jako vysokoškolský student jsem 
se své muzikantské kariéry musel vzdát. Prodejem svých klarinetů jsem 
získal slušné přilepšení pro náklady svého vzdělání. Poznámka – byl též 
příležitostný hráč na klavír. 
Mladý Ferry byl aktivním sportovcem. Na nejnižší okresní úrovni hrával 

stolní tenis. Celkem dobře lyžoval. Ovšem bezkonkurečně byl jeho sportem 
číslo jedna fotbal. Hrál jej rád, cenil si na něm zejména takovou tu 
sounáležitost s ostatními deseti spoluhráči. V Oloví se hrála třetí třída, tedy 
ta nejnižší. V jednom utkání vstřelil hattrick. Zápas vyhráli 2 : 1. Je zřejmé, 
že Ferry byl autorem všech tří gólů. Hrál tehdy též za kralupské gymnázium. 
V pozdějších letech hrál na Přírodovědecké fakultě pražský městský přebor. 
V roce 1947 bylo jednoduché rozhodnout kde pokračovat ve 

vysokoškolském vzdělání. Stačila maturita a byla možnost se přihlásit na 
jakoukoliv fakultu. Rodiče Františka ho viděli jako budoucích právníka, což 
jim doporučoval olovnický rodák pan Kdýr, toho času pedel Právnické 
fakulty. Ferryho přání bylo zcela jiné. V doprovodu otce se vypravil do Prahy 
k zápisu. „Ocitli jsme se v noblesní aule Právnické fakulty a já se tam cítil 
stísněně. Požádal jsem otce, aby si pohodlně sedl v aule na lavičku a trpělivě 
vyčkal, až se vrátím. Odjel jsem do Viničné ulice, tehdejšího sídla děkanátu 
Přírodovědecké fakulty. Navštívil jsem informační místnost, kde studenti 
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pokročilých ročníků poskytovali rady bezradným venkovským balíkům, jako 
jsem byl já. „Tak ty chceš studovat geologii,“ povážlivě pokyvovali hlavami. 
„Víš co, zajdi si tady za kostelíkem sv. Apolináře dolů po schodech na 
Albertov, v čísle 6 vystoupej do druhého patra a přímo proti schodišti uvidíš 

nápis RNDr. Bohuslav Hejtman. Zaklepej, počkej, až uslyšíš „Dále“, vejdi, 
smekni čepici (žádnou jsem neměl) a řekni, že tě posílám. Poděkoval jsem 
a učinil, jak mi bylo doporučeno. Dr. Hejtman mě přijal vlídně, vysvětlil mi, že 
samostatné studium geologie na fakultě zatím zavedeno není a pokud se 
chci mermomocí geologii věnovat, ať si zapíšu učitelské studium přírodopis 
– zeměpis. K trpělivě čekajícímu otci jsem se vrátil na právnickou fakultu a 
ukázal jsem mu čerstvě vydaný index studenta Přírodovědecké fakulty. 
Tatínek spráskl ruce, komentář vynechal a žádný jsem neslyšel ani po 
návratu do své vesnice od své matky. Prostě „fait accompli.“ 
Spolek českých učitelů ve Vratislavově ulici č. 10 vlastnil dům upravený 

jako studentskou kolej. Zde našel ubytování na jeden rok. Sdílel místnost 
společně s posluchačem pedagogické fakulty a malířským talentem Pršalou, 
studentem práv Zaorálkem a studentem zemědělství Makovičkou. Setkal se 
též s posluchačem posledního ročníku medicíny Radkem Johnem (otec 
pozdějšího politika novináře), který se staral o první pomoc. Navázal také 
kontakt se starším kolegou, který studoval botaniku, pozdějším profesorem 
R. Hendrychem. “Občas jsem při svých terénních geologických výzkumech 
narazil na mně neznámou kytku, která mohla indikovat chemismus svého 
podloží. Předložil jsem ji Hendrychovi, ten si ji znalecky prohlédl a prohlásil: 
„Člověče, ty máš ale kliku. Já znám celkem asi osm kytek a zrovna tahle je 
mezi nimi.“ 
Učitelská kolej byla v roce 1948 zrušena, a tak se Ferry přestěhoval do 

Staroměstské koleje. Dnes na tomto místě stojí noblesní budova rektorátu 
UK. Byl ubytován na „pateráku“, který byl navíc průchozí do dalšího 
„šesteráku“. Během studia, ve třetím ročníku, byl Ferry vybrán jako 
pomocník zaměstnanci Ústředního ústavu geologického pány Kodymem, 
Odehnalem a Vejnarem na ověřování možnosti těžby rud niklu a kobaltu na 
lokalitě Potůčky (důl Uranových dolů). Fárací klec byla dřevěná palanda pro 
dva a při fárání bylo třeba, aby si na ni oba stoupli proti sobě, a tak ji 
vybalancovali. Barevné hadříky na těžním laně označovali, kdy je palanda, 
na kterém patře či už na úrovni povrchu. Fáral jsem po směně nahoru 
společně se svým geologickým šéfem Ludvíkem Odehnalem. A stalo se, že 
strojník hadřík signalizující, že palanda dosáhla na povrch, bohužel přehlédl. 
A ta se nezadržitelně šinula ke stropu těžní věže. Těsně před tím, než by 
nás to o strop rozmáčklo, jsme si řekli: raz, dva tři, skočili každý na svou 
stanu a zachytili se na trámech věže. Mladičký fámulus Ferry a dr. L. 
Odehnal se podruhé narodili. 
Ferry jako student každoročně letní prázdniny vyplňoval pracovními 

brigádami. Ne že by mě k tomu někdo nutil, ale protože jsem chtěl všechno 
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poznat. A taky nějaká ta koruna výdělku přišla vhod. Pracoval jako traťový 
údržbář na železnici, na poli při žních, na pile, pomáhal při rubání černého 
uhlí v kladenském dolu Rona. 
Na poslední rok studia získal ubytování v koleji v Americké ulici na 

Vinohradech. Bylo to pár kroků od Míráku a 
na fakultu to byla příjemná ranní procházka. 
Jakmile se stal absolventem, neměl nárok na 
kolej. Naštěstí kolega Ferryho Arnošt Dudek, 
který bydlel v soukromí v jedné střešovické 
vile, mu nabídl, aby s ním sdílel ubytování. 
Po dvou letech museli podnájem opustit, 
protože bytná ženila svého syna a 
potřebovala mít byt volný. Ferry získal 
ubytování v soukromí na Smíchově, které 

bylo podstatně horší než ve střešovické vile. Podnájem sdílel společně 
s Ferrym Holým. To netušil, že po svatbě s Evou Havlenovou budou bydlet 
„doslova v jeskyni, v místnosti vydlabané v cenomanském pískovci kopce 

Okrouhlík v Kobylisích. Naštěstí to byla krátká epizoda, než jsme dostali 
družstevní byt v Břevnově.“ 
Zde si dovolíme navázat na poslední řádky předcházejícího odstavce. Kde 

se „naši“ Eva a Ferry potkali. Když byl Ferry ve třetím ročníku studia, pozval 
jeho a další tří kolegy jejich spolužák Václav Havlena k návštěvě domů. 
Bydlel v Kobylisích v ulici Na Pěšinách v takovém příměstském domku. 
„Dobře jsme se tam při kávě a třené bábovce bavili a při té návštěvě se kolem 
mihla Václavova mladší sestra Eva. Neunikla mé pozornosti. Zjistit jsem, že 
skvěle zpívá, hraje dobře na piano a sportuje ve vrhu koulí a jako veslařka 
na osmiveslici. A že se také živě zajímá o geologii.“ V té době pracoval 
profesor Hejtman na detailním geologickém mapování zátopového území 
slapské přehrady, k ruce měl F. Fediuka a A. Dudka. Naši oba přátelé byli 
vyzváni, aby si sehnali mladšího pomocníka. Ferry si vzpomněl na Evu a 
přes jejího bratra Václava ji poslal vzkaz, zda by byla ochotná dělat 
pomocníka. „Potěšilo mě, že ochotně přijala.“ Tím vztah dvou mladých lidí 
dostal přímočarou perspektivu. „Rok poté jsme spolu absolvovali na 
deblkajaku sjezd Vltavy.“  
V době, kdy Eva končila své studium na pedagogické fakultě UK, platil pro 

čerstvé absolventy tak zvaný umístěnkový systém. To znamenalo, že 
absolventovi bylo určeno, kam má nastoupit do zaměstnání. Mohlo to být 
kdekoliv. Zavazovalo ho to, že na tomto přiděleném místě setrvá minimálně 
tři roky. Eva mohla být poslána kamkoliv. Pokud by ovšem byla provdána za 
někoho z Pražáků, umístěnkové řízení k tomu přihlédlo. „A tak jsme neváhali 
a v prosinci 1957, půl roku před Eviným absolutoriem, jsme se vzali.“ 

Pilný student (1959?) – Rodinný 

archiv Pavly, Filipa a Štěpána 

Fediukových. 



21 

Vraťme se ještě k postupu studia na Přírodovědecké fakultě. Studium na 
Přírodovědecké fakultě trvalo tehdy jen čtyři roky. Nejprve studoval 
učitelskou kombinaci přírodopis – zeměpis trvající dva roky. Studium bylo 
zakončeno první státní zkouškou. Zoologie 
zkoušel profesor Jírovec, zeměpis profesor 
Šalamoun a geologii profesor Kratochvíl, 
ztělesněné důstojenství, nesmlouvaná 
serióznost a nevyzpytatelný examinátor. 
Ferry přestál všechny „chytáky“, určil 
itacolumit, nagelfth i itabirit., zkouška 
brilantně končí. „Pan profesor se na mne 
upřeně zahledí a praví: „Máme na našem 
ústavu volné místo vědeckého pomocníka. 
Nechtěl byste posílit na tomto postu náš 
kolektiv?“ Pátrám v jeho obličeji po 
známce ironie. Nevidím ji tam, a tak 
s poněkud přehnanou servilností vyslovuji 

svůj vděčný souhlas.“ 
Teprve třetím rokem se dostal trochu ke 

studiu geologie, v němž se již intenzívněji 
věnoval studiu poznatků terénních i 
laboratorních nezbytných k napsání 
diplomové práce. Ve čtvrtém roce byla 
činnost na diplomové práci protkána dalšími povinnosti. Pro nedostatek 
pedagogických pracovníků byl spolu s dalšími kolegy studenty jmenován a 
ustanoven asistentem. „A místo toho abych se sám učil tak jsem vyučoval.“ 
V roce 1951 obhajuje diplomovou práci „Geologicko-petrografické poměry 
v údolí Jizery mezi Spálovem a Bítouchem (Železnobrodsko)“. 
Profesní výzkumná a učitelská činnost F. Fediuka byla popsána mnoha 

autory v minulosti (Holub 1969; Klápová1989; Souček 1989, 1999; Šreinová 
1999; Fišera, Šreinová 2004); pro vyjádření k těmto tématům odkazujeme 
na výše uvedené autory. 
F. Fediuk 1. dubna 1991 vstoupil do řad nezaměstnaných, poté co mu nové 

vedení geologické sekce na Přírodovědecké fakultě, ustavené po 
„sametové“ revoluci, neobnovilo pracovní smlouvu. „Prý jsou lidé, kterým 
tento stav vyhovuje, mně však rozhodně ne“. 
Vzpomněl si, že před časem byla možnost ucházet se o místo petrografa 

v Národním muzeu. „Byl jsem přijat vlídně přijat. Kvalifikovaných petrograf 
se nám výborně hodí. Přineste si osobní materiály a vybavíme to.“ Po 
několika dnech se personáliemi dostavil do kanceláře. Bylo mu sděleno, že 
instituce je před reorganizací, takže zatím nikoho nového přijímat nemohou. 
Zkusil ještě jednu možnost, a to přímo na Přírodovědecké fakultě. Bylo zde 

neobsazené místo brusiče petrografických výbrusů. Nebyl sice zběhlý v této 

Ferry s rodiči v Praze. Rodinný 

archiv Pavly, Filipa a Štěpána 

Fediukových. 
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profesi, ale na svou diplomovou práci si zhotovoval výbrusy, dále také na 
výzkumné lodi Dmitrij Mendělejev vyráběl výbrusy materiálů ze dna 
hlubokomořských příkopů v západním Pacifiku, jako hostující profesor na 
Ústavu petrologie a vulkanologie univerzity Orsay v Paříži je též zhotovoval. 
Byl však odmítnut. 
„Tak dobře, přece jsou i jiné pracovní možnosti, pořád mám ještě dvě 

zdravé ruce.“ Jako mladík na jedné pile u Staré Paky trávil dva měsíce na 
brigádě. Možnost to je. Postupně objel pily v Jesenici u Rakovníka, v Blatnu, 
Kožlanech a v Řevníčově. Bohužel všude byl plný stav. 

Je ještě další možnost zaměstnání. Před 
časem kupoval v lese západně od Rakovníka 
dřevěné uhlí. Ta práce na milíři není zlá. Jde 
o práci založenou na úzké spolupráci 
kolektivu, musí být sehraná a vzít mezi sebe 
někoho úplně cizího? Nic. 
„Začal jsem svou pracovní budoucnost vidět 

v tmavých barvách. Ale pak se naštěstí, náhle 

a nečekaně potvrdilo, že v nouzi poznáš 
přítele. Našli se kolegové z Geoindustrie, 
doktoři Morávek a Woller, kteří na mou 
skleslost promptně zareagovali: tak pojď 
k nám, my petrografa potřebujeme.“ Bylo mu 
svěřeno zpracování petrografické části 
závěrečné zprávy o jílovském pásmu. 
V hodnocení jeho práce bylo uvedeno: 

„Výsledky jeho práce představují absolutní odbornou špičku a rozhodující 
mírou přispěly k úspěšnému ukončení rozsáhlého úkolu geologického 
průzkumu.“ Po devítiměsíčním působení byl F. Fediukovi doručeno, dvacet 
čtyři hodin před Štědrým dnem, písemné ředitelské rozhodnutí, že jeho 
pracovní poměr v Geoindustrii končí 31. prosince 1991. 
Problémy zůstávají. Tři děti, které ještě nestojí na vlastních nohou, navíc 

Eva „zvláštní shodou okolností“ přišla o práci také. 
Nezbývá než zajít na pracovní úřad. Pracovnice na úřadě spráskla ruce: 

„Vždyť vy člověče nemáte žádnou kvalifikaci, nemůžete se prokázat žádným 
výučním listem!“ F. Fediuk nakonec od úřednice dostal seznam patnácti 
volných míst, na které výuční list není požadován. Vesměs šlo o posty 
vrátných, nočních hlídačů a skladových dělníků. Začal telefonem obvolávat 
nabídky. Buď bylo obsazeno nebo bylo povinně rezervováno pro osoby se 
sníženou pracovní schopností. Až patnácté volání bylo úspěšné. Podnik 
Stavební konstrukce má místo, ať´ se po Nové roce dostaví do kanceláře. 
Potřeboval nastoupit hned. Musí absolvovat vstupní zdravotní prohlídku. 
„Pan doktor mě prohlédl a uznal práce schopna“. Prvním lednem se stal 
vrátným podniku STAKO. Když jeho nadřízení zjistili, že dokáže 

Ferry se svými dětmi Pavlínou, 

Filipem a Štěpánem v roce 1971. 

Rodinný archiv Pavly, Filipa a 

Štěpána Fediukových. 
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komunikovat ve čtyřech světových jazycích, byl povýšen na recepčního 
podnikového ubytovacího zařízení. Práce byla na směny a ty noční od 22 do 
6 ráno se dost táhly. „Do důchodu jsem tedy odcházel z postu recepčního.“ 
Po odchodu z pozice recepčního hotelu Stavebních konstrukcí Praha si 

uvědomil, že je přece geolog a tuhle životní profesi nemůže pověsit na 
hřebík. Podal si žádost o živnostenský list pro obor geologie a kupodivu jej 
dostal – ve firmě s názvem Geohelp (Consulting in Geology & camp; Stone),  
IČO: 44817622, s datem vzniku 21. 11. 1992 se jako geolog stal 
zaměstnavatelem sám sobě. 
Náplň a zaměření tohoto projektu je velmi pestré a různorodé. Jde o 

poradenství a vzdělávací činnost v geologických odborech orientovaných na 
horniny, minerály užitkové kameny, demonstrace objektů tohoto druhu 
v terénu, opatřování vzorků, tvorba výukových geologických materiálů a 
konzultace studentům, postgraduantům, podnikům, institucím i veřejnosti, 
pomoc zahraničním firmám i jednotlivcům při orientaci v geologických 
problémech České republiky, rešerše a lektorské práce, geologicky 
zaměřené ekologické studie, vědecko-výzkumné aktivity uměřeného 
rozsahu aj. (Kremerová 1994). Výsledkem této činnosti byla řada zpráv, 
studií, konzultací. Uvádíme jejich seznam: 
Surovinová studie okresu Mělník, mezi 76 studiemi všech okresů ČR 

vyhodnocena Ministerstvem hospodářství a Národním informačním 
střediskem jako nejlepší. 
Srovnávací studie vyvřelin rožmitálské kry Pro GMS Praha; zvláštní 

ocenění kvality studie odběratelem. 
Podrobná geologická mapa 1 : 10 000 Olovnice a okolí. Pro obecní úřad 

Olovnice a Okresní úřad Kladno. 
Dlouhodobá konzultační činnost v kamenivu Pro firmu LION-PROPRCO 

Praha. Řešení grantového projektu č. 205/93/0042 „Lokalizace a 
charakteristika poloskrytého granitoidního plutonu v dolním Povltaví“ Pro 
grantovou agenturu České republiky (jediný grantový projekt svěřený 
soukromé firmě, Kremerová 1994). 
Činnost firmy GEOHELP byla ukončena 31. 12. 2003. 
V letech 2003 až 2004 (3 semestry) se stal externím profesorem petrologie 

na Fakultě životního prostředí University Purkyně v Ústí nad Labem. 
2004–2006 působil jako profesor na soukromé vysoké škole zvané Pražský 

technologický institut. Tam neučil svůj obor, novým oborem se staly 
„Skládky, odpady a rekultivace.“ Pro studenty napsal skripta: Odpady, 
skládky, rekultivace. 112 s., Pražský technologický institut, která se 
prodávala až do úplného rozebrání i na Vysoké škole zemědělské. 
V roce 2009 se naskytla další nádherná profesní šance. Geologicko-

průzkumný podnik GIS-Geoindustry dostal mnohamilionovou zakázku na 
zhodnocení zdrojů živcových surovin naší republiky - „…vzali mě, po řadě 
let v důchodu, do zaměstnaneckého stavu. Prožil jsem tam tři roky 
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nejkrásnějšího období svých geologických aktivit: příjemné prostředí, vlídné 
zacházení, skvělí spolupracovníci, ale především přesně ten druh práce, 
který mi byl šit tak říkajíc na míru. Říkali jsme si „Feldspar team“, který tvořili 
J. Veselý, L. Jurák, P. Ocman, R. Kottnauer, J. Franče. Zase jsem byl 

plnohodnotným geologem, zase jsem byl naplno ponořen do práce, která mi 
byla – snad to nebude znít nadneseně – životním posláním. Moc rád na toto 
období vzpomínám.“ V roce 2011 skončil činnost v této firmě. 
Od roku 2012 byl F. Fediuk v důchodu a působil jako příležitostný 

konzultant v geologii. 
Praktickou geologickou a 

konzultativní činnost v ČR a 
zahraničí F. Fediuka shrnujeme 
do následujícího seznamu: 3 letní 
sezóny geolog Norské geologické 
služby v Trondheimu; 3 sezóny 
konzultant pro geologii a 
petrologii na libyjské Sahaře; člen 
kolektivu SÚRAO pro výběr 
úložišť jaderného paliva; 2003 
konzultant pro ložisko AU 
v Burkině Faso; 2004 člen 
přírodovědecké expedice na 
Sokotře v Jemenu; člen 

Mezinárodní geologické expedice do západního Pacifiku a na polární Ural; 
spolupracovník Ministerstva životního prostředí ČR, SÚRAO, České 
geologické služby, Geologického ústavu AV ČR, Geominu Jihlava, Geotec 
Praha (pro Amec) a Zkušebny kamene Hořice. 
V následujících odstavcích podáváme další údaje z pestrého života našeho 

profesora. Je to několik příkladů z rozsáhlé práce a spolupráce 
s nejrůznějšími institucemi i neobvyklých setkání s lidmi. 
V roce 1999 se F. Fediuk účastnil soutěže České televize 1999 podáním 

scénáře detektivky s názvem „Případ Yorandit“ (114 s.). 
V rámci slavnostního večera v Oblastní galerii v Liberci obdržel 28. září 

2016 poctu hejtmana Libereckého kraje Martina Půty pro rok 2016.  
Přednášková činnost F. Fediuka se uplatnila nejen v okruhu vědeckého 

bádání, ale také pro veřejnost. Příkladem toho je přednáška F. Fediuka pro 
studenty 9. ročníku Základní školy a mateřské školy v Jesenici dne 20. 
května 2015 na téma Geologické zajímavosti (viz – Jesenický občasník 
5/2015, str. 3).  
F. Fediuk je spoluřešitelem studie Kritická rešerše archivovaných 

geologických informací. Číslo úkolu: 59 94 0001. Závěrečné hodnocení. Řež 
1998. 

F. Ferdiuk s dr. Petrem Rojíkem u 

hnědouhelného dolu. 
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Bílý P., Domečka K., Fediuk F., Hercík M., Jelínek E., Karous M., Laciok 
A., Skopový, J., Woller F. (1998): Závěrečné zhodnocení. Kritická rešerše 
archivovaných geologických informací – číslo úkolu: 59 94 0001. Řež. 
F. Fediuk jako geolog, petrolog, mineralog a spisovatel se zapsal i do 

historie speleologie. A to historie objevování jeskyní v Bozkově u Semil. 
V dopisech Ivanu Turnovcovi z let 1997 a 1998 popsal návštěvu této lokality 
z roku 1947: „V prosinci 1947 jsem se doslechl, že v kamenolomu u Bozkova 
odkryly vstup do podzemních prostor, a tak jsem se tam z domu svých rodičů 
v Tanvaldě s kladívkem a batohem sám vypravil. Lom byl tenkrát dost 
zasněžen, ale nevelký průlez dovnitř, ta akorát na proniknutí, jsem bez 
problémů našel. Vlezl jsem dovnitř a úzký, dolu šikmo spadající prostor 
v celé jeho délce cca 35–40 m jsem prolezl.“ Samozřejmě odebral vzorek 
horniny na další výzkum. „Někdy o zimních prázdninách v únoru 1948 
(zrovna zuřila politická krize) jsem získal od prof. Kratochvíla souhlas, abych 
si mohl v laboratoři petrologického ústavu horninu zanalyzovat. A tak jsem 
s překvapením zjistil, že bozkovská hornina obsahuje 30 % kysličníku 
vápenatého, přes 20 % kysličníku hořečnatého a je to tedy dolomit 

mimořádné čistoty.“ Na počátku své kariéry, ještě jako student navštívil jako 
první geolog tuto lokalitu a učinil první sestup do začátku jeskyních prostor. 
(Turnovec 1998). 
F. Fediuk byl často zván k posouzení obecně prospěšných projektů. 

Příkladem je Porada o pravděpodobném začátku urbanizace sídelního 
útvaru na k. ú. Kralupy, která se konala 28. 1. 2009 v Městské muzeu 
v Kralupech nad Vltavou, společně s prof. PhDr. J. Čechurou (historik), 
PhDr. I. Vojtěchovskou (archeoložka) a Mgr. P. Váchou (pracovník 
Národního památkového ústavu, pracoviště střední Čechy). Cílem bylo 
posouzení možnosti přechodu staré obchodní cesty od jihu k severu na 
začátky urbanizace lokality. 
Poněkud zvláštní je zahájení Výstavy cukrů ze sbírky Miloslavy Žďárské 

v salonku hostince U Matěje v Praze 6, U Matěje 1, v pátek 7. března 2003 
pod heslem „Šaty dělají člověka, obaly dělají cukry“ (k příležitosti 160. výročí 
první cukrové kostky). 
F. Fediuk byl 18. března 2008 pozván do Českého rozhlasu Leonardo 

k rozhovoru se Stanislavem Vaňkem redaktorem časopisu Vesmír na téma 
Geologické hádanky kolem nás). 
F. Fediuk byl vědeckým redaktorem učebnice Základy geologie doc. RNDr. 

Miroslavy Blažkové Ph.D., vydané Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad 
Labem, Fakultou životního prostředí v roce 2014. 
Na tomto místě by měl být seznam publikovaných textů (vědecké práce, 

zprávy o výzkumech, učebnice, knihy, recenze aj.) F. Fediuka. Je jich 691, 
společně se zprávami z Geofondu je to 39 stran textu. Máme je seřazeny 
podle let vzniku. Tím se nám otvírá možnost poznávat, posuzovat charakter 
publikační činnosti v průběhu let. Výběr z nich v tomto příspěvku 
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nepřikládáme, úplný seznam bude uveřejněn v připravované knize České 
geologické služby. 
Ferry Fediuk – spisovatel: Ze Zpravodaje České geologické společnosti 

většina z nás zná jeho krátké povídky. Tematicky jsou zaměřeny jak ke 
geologickým jevů, tak k obecně lidským osudům. Část své povídkové tvorby 
uveřejnil ve dvou svazcích: Povídku před spaním, prosím…? (nakladatel A. 
& M. Weinmann, Graz, Austria, 1994) a Mela další povídky (vlastní náklad 
F. Fediuk, tisk Česká geologická služba, 2005). V pozůstalosti bylo nalezeno 
dalších několik desítek povídek. 
Psaní o životě prof. RNDr. Ferryho Fediuka je pro nás i loučením 

s člověkem, který nám byl výborným učitelem a rádcem. Nikdy nezmizí 
z našich pamětí. 
Post scriptum: Autoři vyslovují velké poděkování dětem prof. RNDr. F. 

Fediuka paní Pavle Jonssonové, Ph.D. a pánům Mgr. F. Fediukovi a Mgr. 
Štěpánu Fediukovi za možnost čerpat údaje ze života svého otce 
z dochované písemné a fotografické pozůstalosti. 

 Literatura použitá v příspěvku je na požádání k dispozici v redakci. 
 
♦ Odešel profesor Ferry Fediuk Karel Pošmourný 
Když přišla zpráva, že 6. července 2021 zemřel profesor RNDr. Ferry 

Fediuk, CSc. bylo to sdělení smutné i nečekané. Dožil se 3. února 2021 92 
let, měl stálé velký zájem o dění v geologii. To se projevovalo v jeho aktivní 

práci pro Českou geologickou 
společnost i v jeho mnoha příspěvcích 
pro Zpravodaj. Očekávali jsme, že tu 
bude s námi ještě mnoho dalších let. 
Bohužel se tak nestalo.  
Mnozí z našich spolupracovníků, 

kolegyň a kolegů, poznali Ferryho 
Fediuka jako nástupce té staré 
předválečné generace geologů, kam 
patřili profesoři Kettner, Kodym, 
Koutek, Augusta, Novák, Hejtman. Ty 

on sám považoval, stejně jako jiní, za 
velikány a průkopníky v tomto oboru.  

V rozhovorech se nikdy netajil s tím, že jej od mládí fascinovala geologie, i 
když jeho rodiče měli přání, aby se stal právníkem. Rozhodl se tehdy pro 
geologické vědy a vždy říkal, že toho nikdy nelitoval. Po absolvování studia 
geologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze se věnoval 
petrografii – nauce o horninách, kterou pak léta na katedře petrologie 
vyučoval. Později se stal profesorem Pražského technologického institutu, 
pracoval v podniku Stavební konstrukce a byl geologem průzkumné 
organizace Geoindustria.  

F. Fediuk (vlevo) s autorem článku. 
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Všichni obdivovali jeho schopnosti pracovat v různých dílčích oborech 
geologických věd. Byl expertem v oboru petrografické mikroskopie, mimo 
jiné velký propagátor metody identifikace nerostů na Fjodorově stolku. 
V řadě zemí světa prokázal své mimořádné odborné kvality i fyzickou 

zdatnost jako mapující geolog. Takovými terény byly hlavně saharská poušť, 
norský ostrova Smöla, olovo-zinková ložiska Cho Dien ve Vietnamu, pohoří 
Ural za polárním kruhem, hřbet afrického štítu v Burkina Faso nebo údolí 
Dračích hor na ostrově Sokotra v Jemenu. S mezinárodní expedicí projel na 
výzkumné lodi západní Pacifik od Japonska přes Filipíny, Singapur, 
Mikronésii a Novou Guineu až do Austrálie. 
Profesor Fediuk vždy nadšeně mluvil o svém rodném kraji, jak se k němu 

po celý život vracel a jak zde rád vždy zůstával.  Byl z učitelské rodiny, mládí 
prožil v Hamrsku u Tanvaldu. Měl velké možnosti rozvíjet v tomto prostředí 
svůj talent. Krkonoše, Jizerské hory, Železnobrodsko, to vše formovalo jeho 
těsné vztahy k přírodě, zejména pak ke geologii a studiu hornin. 
Není divu, že jeho milovanou lokalitou se stal geologicky a mineralogicky 

slavný Kozákov, které věnoval mimořádnou pozornost a opakovaně sem 
přicházel.  
V paměti jeho studentů zůstane jeho počin – petrologická praktika v terénu 

pod heslem „skály místo šuplíků kamení“. V podkrkonošských terénech 
studenti chodili důsledně jen pěšky nebo s pomocí MHD po zdejších 
význačných lokalitách jako byly, kromě Riegrovy stezky v údolí Jizery, 
rozsáhlé kamenolomy kdysi slavných pokryvačských břidlic s výklady o jejich 
zpracování, naleziště ojedinělé fauny, ponikelské krasové jeskyně, návštěva 
lomů ve Smrčí s olivinovými (lherzolitovými) koulemi, vyhlídka na Havraní 
skále a mnohé další. Nelze ani opomenout jeho zásluhy na vybudování 
Riegrovy naučné stezky, s 15. zastaveními, kde se zúročily jeho dlouholeté 
snahy o popularizaci geologie v tomto terénu, s mnoha učebnicovými 
fenomény. Byly to terény, které on perfektně poznal během své práce na 
disertaci „Vulkanity železnobrodského krystalinika“ z roku 1962. 
Jako badatel se profesor Ferry Fediuk i ve svém rodném kraji zapsal celou 

řadou objevů. Během své aktivní pedagogické a vědecké dráhy uveřejnil 
přes 300 odborných publikací. V posledních letech svoje terénní zážitky i 
pedagogické zkušenosti předal naší laické i odborné veřejnosti v podobě 
knihy s výstižným názvem „Hovory s kamením“, kde představuje přírodu jako 
velkolepou továrnu hornin určených k všestrannému užitku lidské civilizace. 
Knihu vydalo ji nakladatelství Mladá fronta v roce 2007. 
Za dlouholetou činnost pro Českou geologickou společnost i za celoživotní 

přínos k popularizaci a rozvoji geologických věd mu byla udělena medaile 
Radima Kettnera. 
S profesorem Fediukem odešel citlivý a empatický pedagog, úspěšný 

talentovaný a mimořádně vzdělaný badatel, velký popularizátor vědy a 
spisovatel. Vychoval za svého profesního působení mnoho desítek studentů, 
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z nichž se mnozí stali jeho věrnými přáteli. Miloval inteligentní humor, 
dobrodružství, vědu i praxi, a toto vše dokázal také verbálně i neverbálně 
předávat ostatním. Přes svou nesporně úspěšnou životní dráhu často v 
seniorském věku říkával, že již jsou zde mladší generace geologů, kolegů 
s jinými představami a možnostmi. A proto je jejich práci třeba vždy 
respektovat a nemá smysl s nimi, jakkoliv soupeřit. Od člověka jeho kvalit je 
to sdělení velice cenné a zároveň pokorné. 
 
♦ Pocta dílu Vladimíra Prouzy  

 Miroslav Coubal, Eva Riedlová, Jan Kolda 
Úvod: Vladimír Prouza byl především ryzí, nekonečně laskavý člověk. 

Velká řada geologů vzpomíná, jak v rámci terénních 
výjezdů pobývali na jeho chalupě a na pestrou směs 
zážitků s ním spojených. Jiní vzpomínají na jeho 
vlídné, a přitom pevné vedení expedice v Iráku a 
zvládání fungování velké a různorodé skupiny lidí 
v psychicky náročných podmínkách pouště. Svými 
lidskými vlastnostmi Vladimír zanechal v paměti 
mnoha lidí nesmazatelnou stopu. 
Je obdivuhodné, že paralelně s tím dokázal patřit 

k nejvyšším autoritám v problematice permokarbonu 
a zvlášť těchto pánví v sv. Čechách. Spolu s jen o 
něco málo starším kolegou Radko Táslerem, byli 
velikány svého oboru, kteří pracovali i žili vedle sebe. 
Řadu věcí dělali společně, stejně jako každý z nich 

měl svá vlastní témata. Po celý život si dokázali být dobrými kamarády, 
přestože jistě byly i momenty, které si představoval každý jinak. 
Vzpomínek na Vladimíra, uvádějících jeho lidské vlastnosti a osudy bylo 

napsáno několik. Na rozdíl od nich je hlavním cílem této práce podat přehled 
Vladimírovy profesní dráhy a díla, které vytvořil. Pro jeho zveřejnění je 
několik důvodů. Dílo, které Vladimír vytvořil, nebo se na něm podílel je 
základním materiálem o permokarbonských pánvích sv. Čech. Nad rámec 
přehledných prací obsahuje silnou analytickou složku a řadu podrobných 
údajů. Jako u většiny badatelů tohoto období, zůstala většina poznatků o 
místních poměrech v nepublikované, nebo dokonce rukopisné formě. Pro 
pokračovatele ve studiu této problematiky je dílo Vladimíra Prouzy studnicí 
údajů, které v terénu často již nejsou přístupné pozorování. Ambicí této 
práce je seznámit s ním geologickou veřejnost a usnadnit orientaci v něm. 
Profesní dráha Vladimíra Prouzy: Ve Vladimírově badatelské činnosti je 

možno vymezit několik základních etap. Jednotlivé etapy se od sebe liší 
charakterem a zaměřením jeho činností a návazně i charakterem 
vznikajících prací. Zároveň se měnily i regiony jeho zájmu, i když do 
východního Podkrkonoší se vracel po celý život. Časování a charakter etap 

Vladimír Prouza 

osmdesátiletý. 
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byly jen zčásti výsledkem jeho rozhodnutí. Především byly dány vnějšími 
okolnostmi, zvlášť momentálními prioritami a potřebami Ústředního ústavu 
geologického (dnešní České geologické služby), která představovala jeho 
celoživotní pracovní zázemí. Tyto okolnosti směrovaly nejen jeho, ale 
formovaly celou skupinu pracovníků, kteří se zabývali permokarbonem 
Českého masivu.  
Vladimír Prouza původně studoval na Pedagogické fakultě UK. Vícekrát 

v literatuře zmíněným momentem byl vliv prof. Boučka, díky kterému se 
během učitelského studia účastnil různých geologických akcí, pořádaných 
Přírodovědeckou fakultou UK. Nakonec pedagogické studium nedokončil, 
ale přešel do 3. ročníku PřFUK, oboru geologie. Toto studium završil 
diplomovou prací (1954) zaměřenou na geologickou stavbu svého rodného 
kraje, tj. Rtyňské kotliny ve v. Podkrkonoší. 
Etapa 1954 až 1969: Zaměření diplomové práce jako by bylo předzvěstí 

první etapy Vladimírovy činnosti v Ústředním 
ústavu geologickém, kam nastoupil v září 1954. 
Těžištěm této etapy bylo intenzivní mapování a 
geologicko-stratigrafické výzkumy nejprve 
vnitrosudetské a později podkrkonošské pánve. 
Tato tématika je ve Vladimírově díle 
reprezentována řadou publikovaných i 
nepublikovaných zpráv o mapování území od 
okolí Hronova na východě po širší okolí Tutnova 
na západě. Tématicky souzněla i jeho kandidátská 
disertační práce, kterou obhájil v roce 1965. 
Koncem etapy zasahovaly rekognoskační práce i 
do širšího okolí širší okolí obou pánví, např. na 
Ratibořicko (1966) nebo Broumovsko (1966, 
1969). Až do roku 1970 probíhalo intenzivní 

mapování západních a centálních částí podkrkonošské pánve, např. okolí 
Semil, Jilemnice, Staré Paky aj. Velmi cennou součástí výsledků této etapy 
jsou i nepublikované dokumentace přirozených i umělých, často dnes již 
neexistujících odkryvů.  
Pracovní úsilí celé skupiny bylo v této etapě zaměřeno především na 

získávání faktických dat pro následné zpracování a interpretaci. Odrazem 
toho je pouze nižší počet článků či archivních zpráv, shrnujících dosavadní 
výzkumy, jako např. jz. křídla vnitrosudetské pánve (1963), Poohří (1965) 
nebo v nepublikované formě formulující první závěry výzkumů geologie a 
stratigrafie saxonu, thuringu a sp. triasu v sv. Čechách (1969). 
Intenzivní dokumentování vedlo i ke specifickému způsobu práce a života. 

Výjezdy do terénu musely mít minimální délku 2–3 týdny, bydlelo se u 
soukromníků a o prázdninách i ve školách. Vzájemná silná pracovní 
provázanost vedla i k těsnějším kontaktům ve volném čase. Zvlášť hlavní 

Na chalupě. 
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protagonisti R. Tásler a V. Prouza se svými rodinami a přáteli pořádali 
společné akce, např. několikadenní přejezd soustavy hor na severní hranici 
republiky na běžkách. Také často se bydlelo u Táslerů na chalupě. 
Dalším významným, z hlediska pracovního nasazení náročným okruhem 

prací bylo dokumentování hlubokých 
vrtů. Tyto práce organizačně 
probíhaly v rámci několika velkých 
akcí ÚÚG. První z nich bylo studium 
podloží české křídové pánve. Sem 
patří především (dvě) řady 
strukturních vrtů, označených jako 
MJ (Mělník – Ještěd) a KN (Kolín – 
Nová Paka), které daly základ první 
souvisle doložené představě o 
příčném profilu české křídové pánve 
a jejího podloží. Dokumentace 
těchto vrtů jsou uloženy v archivu 
ČGS, včetně zde uvedených dokumentací zpracovaných Vladimírem 
Prouzou z let 1964 až 1968.  
Ústředním motivem československé geologie tohoto období byla snaha o 

zajištění co největší surovinové soběstačnosti republiky a jejího co 
nejlepšího propracování. Vzhledem ke geologické pestrosti Českého masivu 
měla tato myšlenka velkou naději na úspěch, což se projevovalo silným 
tlakem na praktické uplatnění výsledků geologických výzkumných prací. 
V činnosti Vladimíra Prouzy se to projevovalo úzkou vzájemnou spoluprací 
s těžebními organizacemi zvlášť na domovském Svatoňovicku a také 
s příslušnými průzkumnými složkami Geoindustrie, jak v Praze (J. Žbánek), 
tak v Trutnově (J. Středa). Ohlas této činnosti ve Vladimírově díle 
reprezentují např. závěrečná zpráva o likvidaci dolu Pětiletka ve Velkých 
Svatoňovicích (1963) nebo výpočet zásob Dolu Stachanov v Radvanicích 
1965). Hlavní akcí, spadající do tohoto okruhu však byl projekt těžby černého 
uhlí v partiích pruhu středočeských pánví, překrytých sedimenty české 
křídové pánve. Naplnění této myšlenky v podobě průzkumu oblasti Mělník – 
Benátky nad Jizerou se Vladimír Prouza účastnil jak ve fázi projektové 
(1964), tak ve fázi realizační, a to dokumentací hlubokých vrtů řady MB z let 
1967–1969 na ověření zásob v tomto prostoru. 
Dalším odrazem doznívajícího poválečného nadšení a odhodlání byl 

projekt ÚÚG na vytvoření souboru geologických map měřítka 1 : 200 000 
(tzv. generálky), vytvořených jednotným způsobem a pokrývajících celé 
území republiky, které by do určité míry vyrovnávaly dosud nerovnoměrné 
poznání její geologické stavby. V rámci jejich sestavování byly plně použity 
výsledky výše uvedeného geologického mapování a výzkumu Podkrkonoší, 
a to v rámci listů M-33-XVI Hradec Králové a M-33-XVII Náchod. Vladimír 

Na chalupě s manželkou. 
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Prouza není v kolektivu autorů přímo uveden, protože v té době se takto 
uváděl pouze hlavní řešitel s úzkým kolektivem, zatímco jejich 
spolupracovníci byli zmíněni pouze v textu kapitol vysvětlivek. 
ETAPA 1970 až 1983: Tato etapa je specifická střídáním účastí Vladimíra 

Prouzy na geologických akcích v zahraničí s pobyty a prací 
v Československu. 
1970–1973. Na základě kontaktu, získaného během Geologického 

kongresu v Praze Vladimír pracoval ve State Geological Survey v Brisbane 
v Austrálii na výzkumu bowenské pánve, kam vycestoval těsně před 
začátkem normalizačních omezení. Během pobytu zvažoval i možnost 
emigrovat, ale rozhodl se pro návrat.  
1974–1975. Po návratu se znovu zapojil do průzkumu vnitrosudetské a 

podkrkonošské pánve. Rovněž probíhalo dokumentování strukturních vrtů, 
hloubených v rámci ověření struktury a úplného vrstevního sledu 
podkrkonošské pánve. V dokumentování vrtů se střídali s R. Táslerem, 
kterému Vladimírovy zahraniční akce nepochybně přinesly zkomplikování 
zaběhnutého způsobu práce. K tomu přibylo ještě studium pánve 
mnichovohradišťské pomocí reflexní seismiky a dalších hlubokých vrtů. 
V roce 1975 bylo třeba stále více času věnovat i projektům a přípravě na 
mapování v Kurdistánu. 

1976 Působil jako vedoucí 
geologické mapovací skupiny 
v iráckém Kurdistánu. 
1977 Po návratu z Iráku se znovu 

zapojil do výzkumu podkrkonošské 
pánve a do střídání, příp. vzájemné 
výpomoci při dokumentování dalších 
s ní spojených hlubokých vrtů, např. 
Košťálov, Libštát, Horní Olešnice, 
Prosečné, Horní Kalná nebo 

Syřenov.  
1978–1979. Působil jako vedoucí československé geologické expedice 

v Západní poušti Iráku. Na expedicích byl Vladimír nesmírně vstřícný a 
tolerantní, i když jako správný šéf dovedl být nekompromisní až tvrdohlavý. 
Pro jeho neustálou vlídnost se říkalo, vše řeší andělským úsměvem. Jeho 
večerní hraní na flétnu na nedalekých vyvýšeninách kolem táborů jak v 
Kurdistánu, tak v Západní poušti bylo nezapomenutelné. 
1980. Po návratu do Československa zabíralo významnou část jeho 

kapacity zpracování map a závěrečné zprávy ze skončené expedice, které 
prováděl společně s Dr. Budayem. 
1981–1983. Účastnil se expertízy ve State Organisation for Minerals 

v Bagdádu. 

Relaxace na expedici (Irák, 1976). 
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Na konci 70. let spustila skupina pracovníků oddělení řešících permokarbon 
doslova lavinu zpráv a publikací, prezentujících zpracování a výsledky 
předchozích výzkumů a mapování v podkrkonošských pánvích, kterou 
odstartovala kniha R. Táslera et al. (1979) Geologie české části 
vnitrosudetské pánve, na které se V. Prouza spolupodílel v rámci pěti kapitol. 
Dalším významným počinem bylo sestavení nového litostratigrafického 
členění centrální a západní části podkrkonošské pánve (1981).  
ETAPA 1984 až 1989: Po návratu z Bagdádu se Vladimír plně zapojil do 

vlny archivních zpráv a publikací, shrnujících výsledky jejich předcházejících 
let výzkumů v Podkrkonoší. Mezi odbornou veřejností se staly populárními 
dvě přehledné mapy z tohoto období – Broumovsko (1980) a podkrkonošská 
pánev (1985). Vznikly také velké archivní zprávy, komplexně zpracovávající 
podkrkonošskou, mnichovohradišťskou a roudnickou pánev (všechny 1985). 
Podobně byly revidovány i formace saxonu, thuringu a triasu ve východní 
části podkrkonošské pánve (1985), byly publikovány příspěvky ve sbornících 
(1988) a několik článků (1986, 1988). 
Reprezentantem doznívajícího akcentu na průzkum a využití nerostných 

surovin jsou výstupy státního úkolu „Výzkum uhlonosných formací Českého 
masivu, reprezentované v minulosti prognózou uhlonosnosti 
v černouhelných pánvích ČSSR (1977), etapovou (1981) a závěrečnou 
zprávou (1985). 
Mezitím dál pokračoval výzkum podkrkonošské a mnichovohradišťské 

pánve, doprovázený odvrtáním posledních hlubokých vrtů. K některým 
z nich, např. k vrtům, jako byly Semčice (1983) a Martiněves (1986) 
vypracoval projekty. Skupina se vracela i do předtím zkoumaných oblastí 
jako do vnitrosudetské pánve či na Broumovsko se zaměřením na vyjasnění 
některých složitějších problémů, na které při celoplošném výzkumu nebylo 
dost prostoru. V rámci dodatečného průzkumu byly využívány i mělké vrty a 
kopané rýhy. 
V roce 1988 Vladimír naposled dlouhodobě vycestoval, a to jako vedoucí 

československé geologické expedice v Sýrii. Působení V. Prouzy na 
geologických akcích v zahraničí je reprezentováno řadou archivních zpráv a 
odborných i popularizačních článků z let 1973–1990. Nejvýznamnější 
z těchto prací je spoluautorství knihy Geologie of Iraq (2006). 
ETAPA 1990 až 2020: Porevoluční vývoj přinesl řadu zásadních změn do 

života celé společnosti, včetně priorit a stylu geologického výzkumu. V díle 
Vladimíra Prouzy se tento moment na první pohled projevuje oslabením 
výrazné až téměř monopolní orientace na permokarbonské pánve 
Podkrkonoší. V souladu s novou orientací řady směrů geologie na životní 
prostředí se z jeho díla prakticky vytrácejí práce, navazující na využití a 
těžbu nerostných surovin. Tato nová etapa Vladimírovy geologické činnosti, 
trvající dlouhých 30 let, zachovávala stále podobnou, ne-li stejnou strukturu 
dvou souběžných linií – kontinuální práce na dlouhodobých programech 
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ústavu doprovázená účastí v také téměř souvislé řadě nejrůznějších 
badatelských témat a aktivit.  
V 90. letech se Vladimírovou novou programovou osou staly mapovací 

projekty ČGS, především sestavování 
Geologických a účelových map měřítka 1 : 
50 000. V rámci tohoto programu byly listy 
map v širším okolí Podkrkonoší dokončovány 
v letech 1986 až 1996. I když mezi hlavními 
autory mapy je Vladimír uváděn pouze 
v případě listů 03-41 Semily a 04-32 
Broumov, byly jeho starší rukopisné mapy 
použity jako podkladové materiály na velké 
skupině listů, konkrétně 03-41 Semily, 03-42 
Trutnov, 03-43 Jičín, 03-44 Dvůr Králové nad 
Labem, 04-31 Meziměstí, 04-32 Broumov, 
04-33 Náchod, 04-34 Martínkovice. V tomto 
období Vladimír se všemi redaktory 
uvedených listů spolupracoval, rukopisné 

mapy reambuloval a dával jim podobu 
kompatibilní se sestavovanou mapou. 
Nezřídka znovu v terénu doplňoval výsledky 

předchozího mapování v některých oblastech tvořených permokarbonem, 
kde v minulosti pracovali jen ojediněle, jako např. v pruhu permských hornin 
mnichovohradišťské pánve, vyvlečených podél lužického zlomu na listu 03-
32 Jablonec nad Nisou. 
Na rozdíl od plošného zpracovávání map měřítka 1 : 50 000 startovalo 

sestavování map měřítka 1 : 25 000 zadáváním ke zpracování většinou jen 
ojedinělých listů. V první skupině, kterou Vladimír zpracovával, byly mapy 
z jemu důvěrně známého Podkrkonoší: Broumov, Heřmánkovice (obě 
1987), Červený Kostelec (1990) a Semily (1992), 
Počátkem 90. let vstoupil Vladimír Prouza do penzijního věku. To se ovšem 

na pokračující řadě jeho výstupů nijak neprojevilo. Paralelně s prací na 
téměř kontinuální řadě mapových listů se účastnil četných badatelských 
témat, oproti prvním etapám s mnohem pestřejším zaměřením. Událostí 
z tohoto období byl nález útvaru připomínajícího stopu, který učinili kameníci 
v lomu Devět Křížů u Červeného Kostelce. Vladimír Prouza zajistil jeho 
odborné zpracování paleontologem Jaroslavem Zajícem. Výsledkem bylo 
první popsání stopy dinosaura v svrchnotriasových pískovcích sv. Čech, 
které navíc upřesnilo i jejich předpokládané stáří. Tato událost se díky 
pozornosti médií zapsala do povědomí veřejnosti. Společným jmenovatelem 
tohoto i dalších témat, kterým se Vladimír věnoval, byla vazba na širší oblast 
Podkrkonoší, jako např. návrat k problematice kvartéru ve rtyňské kotlině 
(1991), geologie okolí Náchoda (1994), permokarbon na Hořickém hřbetu 

Při studiu hronovsko-poříčského 

zlomu na lokalitě „U bunkru“ 

v Malých Svatoňovicích (2016). 
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(1994), objev nového odkryvu rudnického obzoru v Proseči pod Ještědem 
(spolu se Zbyňkem Šimůnkem a Jaroslavem Zajícem, 1997), biogenetické 
skulptury v triasových pískovcích v lomu Devět Křížů u Červeného Kostelce 
(spolu s Radkem Mikulášem, 1999), permokarbon v údolí Úpy v Ratibořicích 
(2001), nové paleontologické nálezy v lomu Hřebínek u Babí (spolu se Z. 
Šimůnkem 2003). Mezi ně patřila i další z Vladimírových několika solitérních 
studií v oblasti západních Čech, která byla zaměřená na svrchní 
proterozoikum a karbon na listu Plasy (spolu s Janem Maškem, 1996). Tato 
byla později následována další obdobně lokalizovanou studií, tentokrát 
zaměřenou na geologii severní části 
plzeňské pánve a jižní části žihelské pánve 
(2005). 
Nejširší dopad z publikací tohoto období 

má Vladimírova část, která se týká se 
permokarbonských limnických pánví v 
Stratigrafickém atlase (1994) Josefa 
Klomínského (ed.), podobně jako kapitola o 
podkrkonošské pánvi v přehledné publikaci 
o svrchnopaleozoických limnických pánvích 
Jiřího Peška (ed.) z roku 2001. 
Na Vladimírovu práci a zaujetí permskými 

horninami, vytaženými podél lužického 
zlomu na listu mapy 1 : 50 000 Jablonec nad 
Nisou navázala šťastnou shodou okolností 
účast v řešení grantu Lužický zlom, 
navrženého skupinou pracovníků z různých 
ústavů kolem Miroslava Coubala. Jednou 
z hlavních metod studia zlomu bylo jeho obnažení osmi kopanými rýhami, 
které samozřejmě odkryly i ke zlomu přiléhající horniny permu. Práce na 
grantu probíhaly v letech 1997–1999, výsledky byly shrnuty v archivní 
zprávě (1999). Spolupráce obou pokračovala v období 1998–2000 v rámci 
následujícího grantového projektu, zaměřeného na rekonstrukci směrů toku 
lávových proudů mladopaleozoických andezitoidů. Vladimír se tématice 
vulkanismu věnoval i nadále účastí na vypracování souhrnného článku o 
vulkanické aktivitě v podkrkonošské pánvi (spolu s Jaromírem Ulrychem et 
al. 2002). 
Vladimírův zájem o problematiku lužického zlomu našel pokračování 

v práci na skupině map měřítka 1 : 25 000 v oblasti Šluknovského výběžku, 
konkrétně listů Dolní Podluží (2000), Mikulášovice, Dolní Poustevna (obě 
2001). Poslední výstup tohoto okruhu prací jsou z let 2006 a 2007. Účast na 
přehledné geologické mapě Lausitz-Jizera-Karkonosze v měřítku 1 : 100 
000 (2001) i na přehledné geologické mapě Německa, list Gӧrlitz v měřítku 
1 : 200 000 (2003) byla logickým zúročením jeho znalosti jak 

Vláďa a tahová koncentrická 

struktura, okolí hronovsko-

poříčského zlomu u Rtyně (2016). 
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permokarbonských pánví podkrkonošské a mnichovohradišťské, tak pásma 
podél lužického zlomu a jeho přilehlého okolí. Totéž platí i pro jeho účast na 
sestavení geologické mapy ČR v měřítku 1 : 500 000, která reprezentuje 
další z Vladimírových výstupů s dopadem na celou geologickou veřejnost. 
V roce 2001 odešel Vladimír do důchodu. Žádný skutečný odchod to ovšem 

nebyl, protože zůstával a pracoval stejně jako dřív.  
Vladimír se příležitostně zapojoval i do hodnocení stavu životního prostředí; 

významnější aktivitu představují studie vyhodnocení významnosti prvků 
neživé přírody (2008, 2009). 
Po roce 2010 se stala ústřední osou jeho činnosti další skupina 

geologických map měřítka 1 : 25 000, především z oblasti Českého ráje a 
Podkrkonoší: Rovensko (2010-11), Turnov (2010-13), Semily (2010-13), 
Trutnov (2011-12), Vrchlabí (2012), Kněžmost (2011-13), Nová Paka (2017). 
Spolu s přáteli a mladšími spolupracovníky se zapojoval do řešení 
solitérních badatelských témat, většinou opět souvisejících s Podkrkonoším, 
např. otázky provenience svrchnokarbonských slepenců v sv. Čechách 
(spolu s Radkem Mikulášem, 2008), inženýrsko-geologická problematiky 

suchovršických vrstev (spolu s J. 
Malíkem a P. Kyclem, 2010), 
drahých kovů v Cu-zrudnění 
z Košťálova u Semil (spolu s J. 
Malcem a F. Veselovským, 2012). 
V roce 2011 se znovu rozběhlo 

přerušené studium problematiky 
vnitřní struktury hronovsko-
poříčského zlomu a kinematické 
historie lužického zlomu 
pokračováním terénních výzkumů 
v okolí Doubice. Později byly 
publikovány některé výsledky 
dosavadního studia (spolu s M. 
Coubalem a Jiřím Adamovičem), 

např. problematiky jv. pokračování lužického zlomu (2013), anatomie 
lužického zlomu (2014) či specifik architektury hronovsko-poříčského zlomu 
(2015). Souhrn těchto představ a výsledků ve volném srovnání se závěry 
dalších geovědních disciplín představuje kniha o lužickém zlomu (2018). 
Vladimír měl vždy upřímný zájem o spolupráci s lidmi, které daná 

problematika zajímala a kteří se v daném regionu pohybovali. Jeho záběr byl 
velmi široký, počínaje kameníky, přes znalce místní přírody, pracovníky 
firem zaměřených na těžbu a průmyslovou geologii až po vysloveně 
specialisty. Takovým dávným přítelem a spolupracovníkem mu byl Václav 
Jirásek, široce zaměřený zpracovatel problematiky hornictví v Jestřebích 
horách na Trutnovsku. 

V odvodňovací štole Starého lomu na lokalitě 

Vápenka u Doubice (zleva Vladimír Prouza a  

Jiří Adamovič, 2016). 
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Pozůstatkem jeho vztahu učitelství nepochybně byla chuť a radost 
z přednášení, které žádným způsobem nevázal na úroveň posluchačů. 
Ochotně přednášel vzdělaným účastníkům exkurzí během konferencí či 
výměnných pobytů a stejně ochotně přednášel i veřejnosti na Trutnovsku 
v rámci vlastivědných exkurzí. Až do konce života přednášel v rámci různých 
vzdělávacích akcí a cyklů přednášek v Praze. S touto kategorií volně souvisí 
i kvalitně sestavené exkurzní průvodce, informační publikace pro veřejnost 
nebo itineráře výstav.     
I přes vysoký věk nás Vladimírův odchod překvapil. Zůstaly dvě 

nedořešené linky témat. První z nich 
je nedokončená ústavní publikace o 
podkrkonošské pánvi, na které 
spolupracoval především s Marcelou 
Stárkovou. Druhou linkou je naše 
rozpracované studium hronovsko-
poříčského zlomu. Tímto studiem se 
znovu vracel do míst, kde jeho 
geologická dráha kdysi začala. 
Tentokrát ovšem s nabytou 
celoživotní zkušeností a také 

mnohem pokročilejší metodikou 
než tenkrát. 

Kromě odborné práce měl rád dobrou vážnou literaturu včetně poezie. Rád 
zpíval lidové písničky, jak ze svého východočeského regionu, tak i 
z ostatních koutů naší země. Byl chodící zpěvník, znal slova i melodie. Proto 
se doma u Prouzů schází každé první pondělí v měsíci větší skupina 
zpěváčků – geologů, sokolů, skautů a jejich přátel. To trvá více jak 30 let. 
Tradice pokračuje, i když Vláďa už není mezi námi. Rád se účastnil 
krojovaných plesů a s chutí zajel i na Moravu. 
Souhrn: Vladimír Prouza zásadním způsobem přispěl: 

– k objasnění stratigrafie a stavby permokarbonských pánví sv. Čech, 
především pánve polické, vnitrosudetské, podkrkonošské a 
mnichovohradišťské, 

–  k objasnění korelací mezi různými faciálními vývoji významných 
litostratigrafických jednotek v rámci těchto pánví i mezi pánvemi 

–  k objasnění úložných poměrů karbonských a permských formací  
    v pásmech regionálních zlomů sv. Čech, především hronovsko – 

poříčského a lužického 
Byl mimořádným znalcem geologických terénů v uvedených regionech; tyto 
znalosti jednak bohatě sám uplatnil jak v dlouhé řadě geologických map a 
dalších výstupů, jednak je v rámci přednášek, exkurzí a konzultací ochotně 
poskytoval kolegům i veřejnosti. 

Literatura použitá v příspěvku je na požádání k dispozici v redakci. 

Vladimír Prouza na moravském plese v Praze  

(s Evou Riedlovou, 2018). 
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♦ Zemřel mineralog a spisovatel Ing. Jan Peringer Milan Michalski 
 Dvanáctého ledna tohoto roku nás zastihla 
smutná zpráva. Ve věku nedožitých 89. 
narozenin zemřel v kruhu svých nejbližších 
spoluzakladatel a jednatel Mineralogického klubu 
Česká Třebová, Ing. Jan Peringer. 
Brněnský rodák, prožil školní i studentská léta 
v České u Brna. Jako čtrnáctiletý skautík byl 
vedoucím pověřen vybudováním oddílové sbírky 
kamenů, a to zcela náhodně, aniž by měl o 
nerosty a horniny zájem.  Jeho opravdovou lásku 
ke kamenům však podnítilo až studium na 
gymnáziu v Tišnově. Na vrchu Květnice našel 
svůj první nerost do sbírky, nádherně zbarvený 
ametyst, a je i trochu symbolické, že dnes je 

Tišnov proslavený každoročními burzami minerálů. V letech 1952–1957 
studoval na stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně, kde také 
promoval. Po ukončení studiu se odstěhoval za manželkou do Slavkova u 
Brna a v roce 1960 se rodina natrvalo usadila v České Třebové. Jako 
stavební inženýr se podílel na realizaci řady drážních projektů, včetně těch, 
určených na přestavbu železničního uzlu v České Třebové. V té době se mu 
podařil ojedinělý paleontologický nález v podobě zubu obrovského 
vymřelého žraloka Carcharodon megalodon.  
S Janem Peringerem jsem se seznámil na přelomu tisíciletí. Tehdy se na 

mne obrátil s myšlenkou, abychom v České Třebové založili spolek, který by 
sdružoval regionální zájemce o neživou přírodu. A tak se na jaře 2001 sešla 
v Restauraci u Kateřiny hrstka nadšenců z České Třebové a z Ústí nad Orlicí 
na zakládací schůzce Mineralogického klubu. Byl zvolen výbor, vypracovány 
stanovy a postupně se rozběhla i přednášková a exkurzní činnost. I jeho 
zásluhou se členská základna postupně rozrůstala a dnes je více než 
stočlenná. Do práce pro klub přemluvil i manželku, která se stala jeho 
mnohaletou hospodářkou. 
Jan Peringer nebyl sice profesionálem, ale o to více byl nadšeným 

sběratelem nerostů, a především výborným organizátorem. Za více než 
dvacetiletou existenci klubu jsme společně získali desítky odborných lektorů 
a připravili mnoho přednášek a exkurzí v Česku i v zahraničí. Jan Peringer 
se aktivně podílel na dvou velkých výstavách, které prezentovaly klubovou 
činnost i na vydání dvou výročních almanachů. Rád jezdil na mineralogické 
burzy do Tišnova, Brna a Pardubic, a pokud mu to zdraví dovolilo, i do 
Mnichova. Naše poslední společná výprava na „kameny“ se uskutečnila 
loňský rok před prázdninami do Českého krasu. 
Na svých cestách vždy rád fotografoval a jeho nepostradatelným 

pomocníkem byl počítač, do kterého ukládal fotografické úlovky. Mnoho 



38 

volných chvil trávil u počítače i psaním románů a povídek, a protože mistrně 
ovládal český jazyk, jsou jeho knihy čtivé a vždy něčím čtenáře překvapí. 
První, pod názvem „Vynikajících vzorů není nikdy dost“, vyšla jako soubor 
24 humorných povídek z různých oblastí lidské činnosti. Slavnostní křest se 
konal v českotřebovské Čajovně v roce 2010 za přítomnosti osobností 
místního kulturního života. O mnohotvárnosti autorovy tvorby svědčí široká 
námětová pestrost, která se promítá do dalších knih. V roce 2014 vychází 
„Cesta do ráje na Zemi“, ve které se dotýká problematiky současného dění. 
Detektivním žánrem s překvapivým rozuzlením je román „2x inspektor 
Pravítko“ a také „Denis“ se znepokojujícím pohledem na dění na obloze, 
které vycházejí v roce 2015 v jednom svazku. V roce 2017 následuje román 
„Jeho první návrat“ a v témže roce se podílí i na tvorbě „Kroniky obce 
Česká“. Poslední kniha vyšla nákladem rodiny v prosinci loňského roku pod 
názvem „Josef z domu Davidova“ a odráží myšlenkové pochody věřícího 
člověka na sklonku života. Poslední připravovanou knihu „Vzpomínky“, která 
měla být rodinnou kronikou, však již dokončit nestačil. 
Odchodem Ing. Jana Peringera ztratil Mineralogický klub člena, který se 

zasloužil o jeho založení a který mu obětoval mnoho volného času. I proto 
mu právem náleží ocenění, které českotřebovští mineralogové obdrželi 
v loňském roce, za 20 let úspěšného působení u nás i v zahraničí. Jan 
Peringer nám zůstane v paměti jako výborný kamarád i jako člověk, který si 
i v těžkých životních chvílích zachovával nadhled a osobitý humor. Bude 
nám všem moc chybět. 
 
♦ Odešel Oldřich Hamera Eva Čapková 
Oldřich Hamera, jeden z našich nejvýraznějších a nejosobitějších 

výtvarných umělců, od nás odešel 15. listopadu minulého roku. Byl to 
výjimečný člověk. Oldřich byl totiž vynikající vypravěč a bavič, který dokázal 
pozvednout náladu úplně každému, i když si sám své štěstí musel tvrdě 
vybojovat.  
Pro jeho původ mu bylo zakázáno téměř vše. Říkával, že vyučit se mohl jen 

díky protekci, protože jeho otec se znal s ředitelem učiliště. Víc už mu ale 
panující režim nedovolil, a proto své vysněné obory mineralogii, paleontologii 
ani geologii vystudovat nemohl. Avšak pak se na něj usmálo štěstí v podobě 
mladých studentů, kteří byli šťastnější než on, a Hamera jim díky svému 
kresebnému umu ilustroval vědecké práce, to, co oni sami nakreslit 
nezvládli. Vystudoval si tak u sebe doma své vysoké školy. Ještě větším 
štěstím ale bylo, když se seznámil s naším předním grafikem Vladimírem 
Boudníkem a přes něj se spisovatelem Bohumilem Hrabalem. Od Boudníka 
se naučil netradičním grafickým technikám, ale i přátelství s Hrabalem ho 
formovalo, jelikož žil vedle něj více než třicet let. Mezi jeho další přátele patřili 
i další ikonické osobnosti naší kulturní scény. Mezi nimi Jiří Kolář či Rostislav 
Vaněk a ze světa kamenného například Edvín Pivec a Václav Cílek.  
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Oldřich Hamera byl mnohým – nádvorním dělníkem, tiskařem, 
nakladatelem samizdatové literatury, typografem, ale hlavně umělcem. Jeho 
přehled a znalosti z různých vědeckých oborů mu umožnily vidět svět 
v souvislostech, chápat svět jako jeden celek, jehož jednotlivé části se 
vzájemně ovlivňují, interagují. Své vidění přenášel i do svého uměleckého 
díla. V jeho díle výtvarném mu nešlo o zachycení vnější reality, ale tázal se 
po hlubším smyslu života a umění, dělal si legraci z vědních oborů, bavil se 
jimi. Jeden z jeho grafických cyklů dostal i patřičný název: „Hry na vědu.“ V 
této sérii grafik s humorem sobě vlastním vytvářel nové vědecké systémy, 
dosud nevídané sbírky či ještě nenalezené trilobity. 
Hrabal mu vždy říkal: „Proč nepíšete? Pište!“, ale Hamera nepsal. Až 

v poslední době, která nás poslala do nedobrovolného domácího vězení, 
usedl ke svému psacímu stolu a zavzpomínal na svůj život a na své 
kamarády. Jeden z jeho textů představujeme na str. 51 i vám, našim 
čtenářům. 
 

►►► Vzpomínky našich pamětníků 
 
♦ Ing. Václav Šmejkal, CSc. – 17. 10. 1928 – † 12. 10. 2020, výtah 
z obsáhlých vzpomínek poskytly děti, Kateřina a Jan 
Do gymnázia jsme nastoupili za I. republiky, za měsíc začala II. republika, 

za půl roku Protektorát, na konci sexty – osvobození. – Náš první ředitel dr. 
Kuba byl začátkem války zastřelen, u vchodu do budovy má pamětní desku. 
– Z našich vyučujících nebyl nikdo kolaborantem, zavedení arijského 
pozdravu zdviženou pravicí působilo zpočátku některým profesorům potíže. 
Většina profesorů měla široký rozhled, byly však i výjimky. – Téměř všichni 
jsme byli pokřtění katolíci. Během hodin náboženství (uprostřed vyučovací 
doby) opakoval usměvavý zakulacený katecheta a kněz K., zvaný „bambitka“ 
stále stejná dogmata. Říkal nám Venoušku, Pepíčku apod. Velmi neslušně 
nadával na židy, těch pár židovských spolužáků však už ze tříd zmizelo, třeba 
po Petrovi Podvincovi a jeho rodičích zůstala jen jména na zdi v 1. patře 
Pinkasovy synagogy. 
Fyziku přednášel prof. Pekař, šachista a obdivovatel hvězdného nebe. – 

Hltali jsme knihu „Pohledy do nebe!“ od H. Slouky. Znal jsem většinu 
souhvězdí severní polokoule a jednou jsem dokonce nelenil vstát ve 3 hodiny 
ráno, abych se sešel pod kupolí Lidové hvězdárny s Láďou Vančatou. Viděli 
jsme Saturn a jeho prstence. Taky jsem doma pozoroval na čtvrtce papíru 
projekci Slunce s jeho měnícími se skvrnami. Okno pokoje bylo na jih, 
metrová trubka, čočka jedna dioptrie od optika Nováka, malá filatelistická 
čočka jako okulár, posun trubek do sebe pro zaostřování, trochu zatemnit a 
bylo to. 

Když už jsem poodběhl od profesorů, tak ještě další vložku: Optik Novák, 
strýc mého prvního kamaráda, mi zhotovil na předpis od očaře Hůly mé prvé 
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brýle. – Obecnou jsem zvládnul bez brýlí, ale v primě jsem zjistil, že nevidím 
na tabuli. Začal jsem se 2 a 3/4 dioptriemi. Nyní – po 69 letech nemám 
problémy s čočkami, ale se sítnicí. Raději zpět do našeho gymnázia: Několik 
dobrých profesorů bylo patrně do našeho menšího města po dobu 
Protektorátu uklizeno z Prahy. Latinář Nečásek na 28. října (tehdy zakázaný 
státní svátek) nikdy nezkoušel, ani neprobíral novou látku, ale vykládal 
poutavě příběhy z řeckých bájí. Češtinář Kovářík poutavě vykládal nebo 
diktoval českou literaturu, spolu s vyšším ročníkem režíroval představení 
Filozofské historie a pak i Goldoniho Benátské maškarády. Melodie a slova 
písniček z tohoto představení si pamatujeme dodnes. Pražský herec Milan 
Mach byl z této líhně. – Vladimír Kovářík byl znám z pozdější doby jako 
reportér Československé televize, třeba při rozhovorech s historikem umění 
V. V. Štechem, jako autor knihy o Janu Nerudovi nebo Literárních toulek 
Prahou, … po Čechách, … Moravou. 
Koncem války nás učil matematiku a deskriptivu můj jmenovec V. Šmejkal. 

Měl modré oči, hladké tmavé vlasy, vždy elegantní. Měl široký rozhled, třeba 
i o historii umění. Po převratu řediteloval v Ústí nad Labem, po únoru 48 však 
byl „za protistátní činnost“ odsouzen na 25 let, ze kterých si přes deset 
odpykal v pracovních táborech. Gymnázium v Ústí nad Labem nese dnes 
jeho jméno. – To je to hlavní o našich profesorech, raději se vrátím k naší 
partě ze starého města. 
Naši dvojici (já a V Hrubec) obohatili v sekundě dvojčata Lubor a Roman 

Tůmovi. Přistěhovali se do Klokotské ulice z Nezdic, (osady pod nejvyšší 
horou Protektorátu – Javorníkem), kde měl jejich otec lékařskou praxi. Jako i 
jinde v našem novém pohraničí (Šumava byla už součástí Reichu) – česká 
část v obci se začala bát místních Henleinovců. Zatím co v Pošumaví 
zanechal MUDr. Tůma klientelu mnoha obcí, v Táboře se stal vězeňským 
lékařem. Doktor Tůma doufal, že se svých zdravotních potíží jednou zbaví 
delším pobytem v slunné Itálii – jeho úspory prý byly na heslo Taormina. 
Dopadlo to jinak: Na konci naší tercie, během Heidrichiády, byl MUDr. Tůma 
– spolu se 155 táborskými občany – zastřelen. V jejich malém studentském 
pokojíčku jsme se však scházeli i nadále, natloukali v temném sklepě 
válcovou vložku do pilinových kamen, diskutovali, poslouchali rádio. – První 
lekci učebnice „Italština od A do Z,“ kterou jsme si koupili, umím dodnes. – U 
Tůmů jsem slyšel poprvé i vážnou hudbu, na starém mechanickém 
gramofonu jsme si přehrávali pár desek, z Griegova Per Gynta se mi líbila 
zejména Ranní nálada – (na nálepce „Morgenstimmung“). 
Naše studium italštiny šlo rychle dopředu. Vedle hesla „Taormina“ MUDr. 

Tůmy – to mi prozradil Roman – mě ovlivnila „Kniha o životě a smrti“ od 
švédského lékaře Axela Muntheho, četl jsem ji znovu a znovu, později i 
německy i italsky (La storia di San Michele) – zejména kapitoly o životě na 
Capri. – Zmíněné překrásné lokality jsme v 90. létech navštívili. Na Anacapri 
tehdy pršelo a klasickou krásu sicilské Taorminy – s řeckým amfiteátrem a 
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Etnou v pozadí – tam trochu rušili četní turisté. – Velkým povzbuzením 
v italštině bylo krátké přátelství se dvěma mladými italskými dělníky v Táboře 
v létě 1945. Patřili k větší skupině Italů, kteří se vraceli domů z pracovního 
nasazení v Reichu a pro závady na trati u Brenneru se zdrželi v Táboře. 
Konverzace byla snadná, navíc jsme se naučili zpívat „Firenze, sta notte sei 
bella…“ a „Mamma sei tanto felice…“, také nás učili kouřit, nám balili z lehčího 
tabáku („questo leggero – questo forte“). Zůstaly nám fotky a adresy do 
Campobasso a Lecce. Ten starší Ital si odvezl i oblek po dr. Tůmovi. 
Po „nákaze“ italštinou následovaly hodiny s „Kodymovou metodou 

francouzského jazyka“, se kterou jsem zalézal doma na čistou, teplou a 
světlou půdu. To byla již jen moje akce, a když později kamarádi objevili 
růžové sešity „FRANCOUZŠTINA pro SAMOUKY“, připsali mi tam – a 
PAVOUKY. Pro němčinu jsem nijak nezahořel. Chabě si vzpomínám na 
Immensee, Aus dem Leben eines Taugenichts, nebo na obrázkový časopis 
SIGNAL. Někdy začátkem studia jsem při hodině zeměpisu u mapy na 
stupínku četl německé jméno Klínovce jako Keilbg. – na doplnění na Keilberg 
jsem se nezmohl a profesor Nousek mě v tom hezkou chvíli nechal. Krátce 
po převratu začala ve škole i nepovinná angličtina, začátečnické kurzy se 
objevily v denním tisku již v květnu 1945. Jazykový Babylon doplnila i ruština, 
u nás ji vyučoval přeškolený němčinář prof. Svoboda. Ruština neměla příchuť 
totality. Začal jsem se s ní seznamovat ze staré vypůjčené učebnice ještě 
před osvobozením, při zákopovém nasazení na jižní Moravě. 
Začátkem dubna 1945 jsme jako sextáni museli všichni odjet na jižní Moravu 

budovat zákopy proti blížícím se ruským tankům. Výbavu jsem neměl, a tak 
mi soused krejčí Pěchota ušil z deky kalhoty a bundu a švec Bartoš mi pro 
práci v terénu podrazil staré vysoké boty dřevěnou podrážkou. Při práci 
s krumpáčem či lopatou mi to nevadilo, ale při denním pochodu přes 1 km, 
z Blučiny, kde jsme spali v Sokolovně na zemi, na místo nasazení na břehu 
říčky Litavky, mi trochu vadily, boty klapaly a byly neohebné. Zákopová stěna 
vznikala jen pomalu. Německý komandant ve žlutohnědé košili a černých 
rajtkách asi už věděl, že je to k ničemu. Omylem se mezi nás dostal i nějaký 
starší učeň. Na přiděleném asi 2,5metrovém úseku jsme prvého dne každý 
vyhloubili asi 40–50 cm, kdežto on byl za stejnou dobu v hloubce asi 1,5 m, 
takže jsme mu říkali „hrobař“. 
V polovině dubna mi došel telegram, že umřela babička. Na pohřeb mě 

pustili až po výměně telegramů, ten nový musel být v Táboře úředně ověřený, 
že to není nějaký trik. Dlouhá večerní cesta na poštu do Židlochovic zavinila, 
že jsem sice do Tábora odjel, ale pohřeb jsem už nestihl. Při přesedání a 
dlouhém čekání v Brně na nástupišti jsem stačil zažít i malý nálet. Sirény 
nehoukaly, hned se ozvaly výbuchy, tak jsme skočili pod nejbližší vagon. Ani 
z Brna to nešlo hladce, trať byla 2x přerušena, poškozené železniční mosty, 
tak jsme vždy v noci klopýtali se zavazadly do jiného vlaku na dalším úseku 
trati, vždy nejméně kilometr. Byla to malá Odyssea. Dnes nemohu pochopit, 
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že jsem to zvládnul ještě i nazpět, opět stržené mosty a nový malý nálet při 
přesedání v Brně. Skoro každý by v podobné situaci už zůstal doma, ti 
opečovaní (z naší sexty jen Vašek Hrubec) ani na zákopy nevyjeli, stačilo 
potvrzení od známého lékaře. 
Zpět do Blučiny. Po necelém týdnu nepřišel jednou ráno náš vojenský dozor 

a v noci prý bylo slyšet výstřely z fronty. Tak jsme sebraly své saky paky a 
vydali se, já se skupinou asi šesti kamarádů, pěšky domů. Vlaky na jižní 
Moravě už nejezdily. Šli jsme po silnici, bez mapy, většina s kufry. Druhého 
dne jsme došli až do Kralic, asi 60 km, odtud už jel vlak. V půli cesty, na návsi 
vesnice (nevím už které) si nás Moraváci rozebrali, nakrmili, já spal na kanapi 
a ráno jsem poslouchal česky Londýn, kam až postoupila na Moravě fronta. 
Asi za dva týdny skončila válka, přišly jiné radosti a starosti. 
Už v květnu 1945 začaly některé noviny otiskovat základní kurz angličtiny, 

ve škole byla jen nepovinná. Když 5. srpna spadla atomka na Hirošimu, slyšel 
jsem to nejdříve z BBC anglicky, ale chápal jsem jen, že se stalo něco 
hrozného. To jsme již měli naše první rádio, malou bakelitovou třílampovou 
Philipsku. Tohle naše první „okno do světa“ mělo tehdy pro mě větší kouzlo 
než všechna současná digitální, satelitní a internetová radia a televize. 
Vnímavost mládí moderní technika nenahradí! Rádio jsme dostali od strýce 
Václava, který po návratu z koncentráku občas s puškou v noci zasahoval 
proti potulujícím se benderovcům či wehrwolfům. Strýc byl tehdy už ženatý, 
ale kouskem patřil i do naší rodiny, na balíčky do Terezína a Buchenwaldu, 
kam se dostal pro odbojovou činnost, jsem připisoval vždy pod jeho jméno 
„Schutzhäftling“ (die Schutzhaft = ochranná vazba). 
Do Padařova jsem jezdil na prázdniny někdy i v zimě. Vzpomínám si na 

cestu ke své vdané sestřenici Stázce Vocílkové do Oudin u Jistebnice, 
zatáčku na prudkém svahu cesty pod vrcholem Smrčí jsem na vypůjčených 
lyžích vybral „jen tak tak“. 
 Pokud část mých prázdnin připadla na období žní nebo mlácení obilí, byl 

jsem vlastně „na brigádě“. Tohle slovo se však vžilo až po osvobození. 
Vzpomínám na krátkou ale upocenou a velmi prašnou brigádu v Kostelci při 
mlácení řepky a na výkopové práce v Plané nad Lužnicí před zahájením 
stavby Silonu. 
Dvě měsíční brigády jsem odpracoval na Mostecku, na obřím povrchovém 

dole „Prezident Beneš“ v Ervěnicích (1947) a o rok později na dole Hrabák 
v Čepirozích. Ke konci brigády tam jednou vysílali z plechových reproduktorů 
mezi baráky lágru celý Dvořákův violoncellový koncert – zemřel Eduard 
Beneš. Nedávno mi došlo, že i má nejvýznamnější poválečná brigáda 
nepřímo souvisela se jménem Edvarda Beneše, byla důsledkem Benešových 
dekretů. Tuhle brigádu jsem nastoupil v „Horském pasteveckém družstvu 
Velislavice“, blíže Větřní u Českého Krumlova. Typ na brigádu byl od 
Národního výboru v Táboře, odjel jsem tam s Vaškem Hrubcem. Bylo rok a 
čtvrt po válce a z Velislavic byla tehdy již část Němců odsunuta. Jalovice a 
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býčci, tj. dobytek, který se nemusel dojit, byl přemístěn z opuštěných stájí do 
ohrady v údolí na kraji lesa, asi 1 km ode vsi. Na pastvu jsme dobytek pouštěli 
2x denně. Nevím, kolik lidí tam pracovalo, kromě správce, kuchařky a 
zásobovače jich mnoho nebylo. Byli tam i zdatní ozbrojení flákači typu 
Revoluční gardy, ale ti se o chod družstva moc nestarali. 
Mohli jsme si vybrat jednoho ze 4 koní. Jak ho osedlat a jak jezdit nám nikdo 

neukázal, takže jsem první den ztratil deku pod sedlem, řemeny sedla jsem 
málo utáhnul. Velmi brzy jsme uměli klusat i cválat. Můj oblíbený kůň s bílou 
lysinou mě nikdy neshodil, přestože místní mladý hoch, taky na koni, občas 
švihal mého koně bičíkem po zadních. 
Asi po týdnu přespávání v obrovské patrové “haluzárně“ hlavního statku 

jsme se nastěhovali na půdu se senem v nedalekém stavení, kde ještě pár 
Němců žilo. Přímo u ohrady u lesa jsem sbíral nádherné hřiby, které jsem 
potom sušil před domem, ale jednou mi to náhlý liják spláchnul. Bývalo by 
stačilo přenést lehký stolek se suchými nakrájenými houbami kousek ke zdi, 
pod převislou střechu, to ale místního staříka, který tam bydlil, nenapadlo. Byl 
to starousedlík a čekal ho odchod z vlastního domu do neznámé bídy ve 
zpustošeném Reichu. Jednou jsem se po práci odvážil k malému výletu na 
koni do Velkého Strážného, měl tam být zbytek nepromokavých vojenských 
stanových dílů – celt, sen mnoha kluků té doby. Bývalé skladiště na půdě 
dosud obydleného domu jsem našel, celty žádné, jen vyčítavý pohled místní 
Němky. Zastyděl jsem se a rychle odjel přes pole nazpět. Pár zbývajících 
německých staříků a žen, pokud jsme je potkali, si nás nevšímali, ani pozdrav 
ani úsměv. Měli záhy opustit své domy, kde žili po generace.  
Střed české kotliny obsadil kdysi „praotec Čech“, do méně vlídného 

pohraničí jsme pozvali kolonisty, ještě před objevením ložisek stříbra, cínu a 
uranu. Ti tuhle krajinu zkultivovali. V jedné sudetoněmecké rodině na hřbetu 
české části Krušných hor našel kolem roku 1930 po dva roky útulný domov a 
inspiraci řecký básník a spisovatel N. Kazantzakis, autor „Řeka Zorby“ 
(spolupracoval též s B. Martinů na Řeckých pašijích). Ten domek poblíž 
Božího Daru, kde Kazantzakis našel hřejivější prostředí nežli na rodné Krétě, 
tam už není. Rozpadly se a postupně byly zbourány i desítky tisíc jiných domů 
v našem pohraničí, někdy i blíže ve vnitrozemí, třeba ve Slavkovském lese. 
Teprve nedávno jsem zjistil, že i Velislavice, kde koncem léta 1946 pracovali 
o žních desítky svazákú z Prahy, už neexistují. Na současných mapách chybí 
i sousední Cipín, Velké Strážné, Pasovary. Podle internetu jen v okrese 
Český Krumlov zaniklo 334 obcí (www.zmizelesudety.cz). Rozpadly se 
chalupy, stodoly, školy, kostely.  
Ve Slavkovském lese část vesnic rozstřílela naše armáda v padesátých 

letech, zbytky srovnaly buldozery. S takovým barbarstvím jsme se dosud 
nevyrovnali, přestože se tím intenzivně zabývali i mladší lidé, které válka a 
mnichovanství nepoznamenalo, třeba Petr Mikšíček („Zmizelé Sudety“, 
2008). 

http://www.zmizelesudety.cz/
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Raději zpět do táborského gymnázia, blíží se naše maturita. Celý seznam 
profesorů v naší septimě a oktávě bych asi nezvládnul, opravdové osobnosti 
tam už nebyly. Tehdy ti lepší z Tábora odešli, což se projevilo v exaktních 
oborech, skoro všichni absolventi se báli matematiky. Většina ze třídy 
pokračovala ve studiu na lékařské fakultě, méně na právech, jen 4 jsme se 
odvážili na exaktnější obory. Vašek Hrubec a Lubor Tůma se zapsali na VŠB 
v Ostravě, ale koncem října 1947 Lubor zběhl do Plzně na medicínu. Později 
pracoval jako lékař v Alžíru, odtud emigroval do USA, stal se lékařem 
záchranné služby na Floridě. Roman Tůma začal studovat práva, při 
prověrkách 1948 ho však vyhodili. Nějakou dobu pracoval manuelně v 
táborské svíčkárně PAL, nakonec však vystudoval medicínu, byl hygienikem 
v Plzni, bydlil ve Stříbře. Tam se staral i o svou starou, už mírně popletenou 
maminku, která stále jen vzdychala po Luborkovi. Roman nebyl zaujatý vůči 
Němcům a nikdy nepotřeboval “žebřík“ té jedině správné strany (KSČ). 
Padesát let po maturitě jsme se všichni setkali v Táboře, i s Luborem, za 5 let 
na to oba bratři během několika týdnů zemřeli, jeden na Floridě, druhý v Plzni. 
Václav Hrubec se stal hutním specialistou, pracoval několik let v Mozambiku, 
díky dobré znalosti portugalštiny navštívil několikrát Portugalsko, Brazílii a 
jiné státy, za dcerou létá do USA. Václav byl z nás čtyř nejúspěšnější, je 
nadaný, pracovitý. Členství v KSČ bylo pro něho vždy samozřejmou nutností 
„před srpnem i před listopadem“. Já jsem podobný průkaz dvakrát odmítnul, 
vždyť můj původ je vlastně kapitalistický. Vlastnit výrobní prostředky je pro 
kapitalisty typické a podle našeho lektora marxizmu (1953) je kapitalistickým 
výrobním prostředkem i mandl. 
V létech 1947–51 jsem vystudoval na Technice chemii. Dostal jsem se k ní 

skoro jen náhodou. Znal jsem mírně italsky (latiníkům to jde samo), maturoval 
jsem z francouzštiny a získal i základy angliny. Můj záměr studovat cizí jazyky 
mi rozmluvila paní Burianová, matka bývalého kamaráda ze sousedstva, 
hodná zámožná židovka, která přežila koncentrák. Byla přesvědčena, že 
samotné jazyky nestačí a že „chemie má budoucnost“. Dal jsem na její radu. 
V červnu 1947 jsem nevěděl, co bych měl studovat, v červenci jsem odjel do 
Prahy k zápisu na VŠCHT a v září, před zahájením přednášek, jsem už 
laboroval v „anorganických preparačkách“. 
Po maturitě se naše táborská parta rozešla, objevil se však se však nový 

kamarád, Jarda Kubíček z Klokot, nyní už patři Klokoty do Tábora. Jarda 
vystudoval táborskou reálku a v 1. ročníku jsme se setkali na VŠCHT, 
dokonce jsme spolu asi 4 měsíce bydlili v soukromí na Bílé Hoře. Jarda byl 
pracovitý, znali jsme se i z manuální brigády na Silonu, uměl hrát na klarinet 
a na saxofon. Studoval organickou technologii, ale málem nedostudoval. 
Jednou, snad ve 4 ročníku, psal svému bývalému, už dostudovanému, 
parťákovi z koleje: „nedělám celkem nic a žiju z mozolů dělnické třídy“. Asi po 
2 týdnech se tenhle soukromý dopis objevil na stole našeho děkana prof. 
Daneše, Jarda byl vyloučen ze studia a byla znovu vyšetřována jeho 
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neschopnost vojákovat (na jedno oko velmi špatně viděl). Po četných 
peripetiích však nakonec dálkově dostudoval, pracoval řadu let v jihočeském 
Silonu. Nyní hraje na saxofon „tam nahoře“. 
 
♦ Zdeněk Hora, MSc. – 8. 6. 1934 – Květoňova „Kukarača“ 
Květoň měl na Kubě celá léta služební auto, klasického brouka VW, 

kterému říkal „kukarača“ a na které byl nesmírně hrdý, jaké to je perfektní 
auto. Rád vyprávěl, jak jednou dost daleko od Havany, mu prasklo v motoru 
táhlo jednoho válce, ulomená část prorazila blok a on s tím dojel domů. Když 
s tím přijel do servisu, všichni mechanici se na to chodili s obdivem dívat, jak 
to auto na tři válce funguje.  
Když se Pedro el Checo někdy v roce 1967 balil na cestu domů, přijel ho 

vystřídat jako poradce ministra průmyslu dr. Ogurčák z ČGÚ. Ten měl sice z 
Prahy řidičák, ale svoje auto neměl a jezdit s autem neuměl. A tak ho Květoň 
postupně zaučoval ježděním do práce a na podobné krátké cesty a asi tak 
po měsíci usoudil, že by mohl Ogurčák začít jezdit samostatně.  
Tak se zorganizovala na neděli skupinová výprava na pláž El Salado cca 

50 km západně od Havany. Všichni jsme tenkrát bydleli v hotelovém 
komplexu Riomar, později přejmenovaném na Sierra Maestra. Za 
předpokladu, že nový řidič pojede opatrně a pomalu, byl vyslán půlhodinu 

napřed s tím, že ho naše skupina, ve které se Květoň s někým sveze, cestou 
dohoní. A jak tak jedeme, někde na půli cesty stojí kukarača na kraji silnice, 
z motoru se kouří a vedle stojí Ogurčák a neví si rady. Květoň hbitě vyskočil 
z auta, ve kterém se vezl a rozčíleně Ogurčákovi povídá: „Vždyť jsem ti 
vždycky říkal, že musíš dávat pozor na to červené světýlko, co kontroluje 
klínový řemen!“ Na což Ogurčák nevinně odpověděl: „Vždyť jsem na něj 
dával pozor a celou cestu v pořádku svítilo“. To Květoně odzbrojilo a šel 
hledat, kdo by kukaraču někam odtáhl. 
 
♦ RNDr. Ivan Gnojek, CSc. – 14. 8. 1935 – Ohlédnutí za studijními léty 
1953–1958 a za prvními (k)roky v Geologickém průzkumu Uranového 
průmyslu 
Rok 1953 byl v českém školství veskrze anomální. Byla totiž likvidována 

osmiletá gymnázia a nastolována jejich náhražka – jedenáctiletá střední 
všeobecně vzdělávací škola (SVVŠ). To mělo za následek, že v červnu 
maturovali oktaváni, koncem srpna, po červencovém a srpnovém „probrání“ 
oktavánské látky, pak maturovali septimáni. Tento dvojnásobný počet 
odmaturovavších gymnazistů dále rozšířili absolventi dvouletých 
pomaturitních kurzů, v naší branži šlo o absolventy nástavbových kurzů 
geologických průmyslovek. Skromným dílem pak ještě počet uchazečů o 
studium na VŠ doplnili absolventi zkrácených středních škol pro dělnickou 
mládež – byli zmiňovaní jako „ádékáři“. 
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Tehdejší Geologicko-geografická fakulta UK zvládla tento nápor uchazečů 
o studium skvěle. Bylo přijato cca 60 posluchačů na geologické obory, cca 
50 na užitou geofyziku a asi 15 posluchačů na geografii, což prý Albertov 6 
dosud nezažil. Když pan profesor Odolen Kodym přednášející nám 
všeobecnou geologii spatřil na první přednášce velkou posluchárnu 
zaplněnou stovkou posluchačů, spráskl ruce a zvolal „to snad nastal zlatý 
věk geologie“. 
Užitá geofyzika byla v r. 1953 nově otevřena jako pětiletý studijní obor. 

Novou katedru užité geofyziky tehdy vedl prof. Rudolf Běhounek, dalšími otci 
zakladateli byli geodeti (R. Válek, K. Müller, F. Marek) a pedagogové s 
aspiranty z Matematicko-fyzikální fakulty (L. Hradilek, J. Mašín, E. Stehlík). 
Jako externisté spolupracovali odborní asistenti z MatFyz fakulty UK, ze 
Zeměměřičské a Elektrotechnické fakulty ČVUT a pracovníci Geofyzikálního 
ústavu ČSAV. O podstatnou redukci posluchačů se postaral během prvních 
dvou ročníků matematik Ludvík Hradílek.  
Původní záměr, jak využít absolventy užité geofyziky spočíval především v 

jejich uplatnění v tehdejším Ústavu užité geofyziky, od 70. let zvaném 
Geofyzika n.p. Byl to dynamicky rostoucí podnik s celostátní působností, 
s oblastními závody v Praze, v Brně a v Bratislavě, který provozoval téměř 
všechny tehdy známé geofyzikální metody v regionálních aplikacích i na 
lokálních průzkumných akcích.  
Ve 3. ročníku však došlo k podstatné změně v zaměření našeho studia i 

budoucího uplatnění nás absolventů. Postarala se o to tehdejší Ústřední 
správa výzkumu a těžby radioaktivních surovin (ÚSVaTRS), která přišla s 
nabídkou zaměstnání, resp. vyslovila požadavek budoucího umístění, 
poloviny absolventů končících studium v r. 1958. Katedře užité geofyziky 
k tomu nabídla zajištění přednášek v dosud nepřednášeném oboru 
Radiometrie i zajištění odpovídajících provozních a diplomních praxí 
v uranovém průmyslu. 
I stalo se. V letech 1957–1958 (4. a 5. ročníku) jsme poslouchali v ruštině 

dvousemestrový přednáškový cyklus Radiometrie v podání p. (tehdy s.) 
Alexeje Gorškova a mnozí z nás pak absolvovali provozní praxe v těžebních 
závodech v Horním Slavkově, Jáchymově, Příbrami a také v průzkumných 
závodech Uranového průmyslu (zvaných kutačky), které tehdy působily 
v krystalinických územích saxothuringika, lugika a moldanubika (v 
Šumavském podhůří a na Českomoravské vrchovině) a v s. částech 
Spišsko-gemerského rudohoří. Po vypořádání se s ruskou výslovnosti 
fyzikálních veličin jaderné fyziky jsme to úspěšně zvládli včetně diplomových 
prací a státní závěrečné zkoušky. 
Z přibližně 35 absolventů užité geofyziky promovaných v červnu 1958 

nastoupilo do Uranového průmyslu 15. Z toho osm do průzkumných závodů 
v Horažďovicích, Ostrově nad Ohří, Příbrami, Novém Městě na Moravě a 
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Spišské Nové Vsi. Dalších sedm pak do těžebních podniků a servisních 
závodů UP (vývoj a výroba přístrojů, úpravnictví, dozimetrie). 
My, kteří jsme zahájili svoji praxi v tehdejším Geologickém průzkumu UP, 

jsme měli záhy příležitost „být u zrodu“ nových malých i středních ložisek 
uranových rud nacházených v té době u nás. Z velkého množství tehdy 
zjišťovaných radiometrických anomálií jsme totiž byli schopni vyhodnotit 
takové, které svými parametry skýtaly naději na výskyt zrudnění a mohly tak 
být doporučeny k ověření technickými pracemi. Vedle řízení a 
vyhodnocování rozsáhlých radiometrických vyhledávacích prací (především 
emanometrie a gama průzkumu) jsme dále prováděli interpretace karotáží a 
spravovali radiometrickou obsluhu báňských průzkumných děl.   
Koncem 50. a v průběhu 60. let minulého století se na nálezu mnohých 

ložisek uranu podílela řada z nás. V západních Čechách to byly nálezy 
ložiska Dyleň v Českém lese, ložiska Vítkov 2 v endokontaktu borského 
masivu, ložiska Líšťany ve fylitech bohemika zsz. od Plzně, či ložiska Odeř 
v sv. okraji sokolovské pánve. Na nálezech těchto ložisek se výraznou 
měrou podílel kolega Stanislav Stára s podstatnou účastí Ivana 
Studničného. Stanislavu Stárovi je třeba též připsat první upozornění na 
výraznou gama anomálii v karotáži vrtu HJ-1, která byla prvním signálem 
naznačujícím přítomnost uranových rud při bázi České křídové pánve 
v Podještědí (Hamr na Jezeře).  
Na odhalení a zhodnocení velké skupiny rudních výskytů v předpolí 

uranového ložiska Damětice-Želenov (j. od Horažďovic) mají podíl kolegové 
Břetislav Krčmář a Ivan Studničný. Na odhalení ložiska Okrouhlá Radouň (s. 
od Jindřichova Hradce) má iniciační podíl kolega Jaroslav Vácha, u nálezu 
ložiska Předbořice v j. části sedlčansko-krásno-horského ostrova stál tentýž 
Jaroslav Vácha s podstatnou účastí Karla Valáška. K vymezení průběhu 
uranonosných zón a jejich pokračování z centrální části tehdy ještě 
budoucího ložiska Rožná dále k J až k později odhalenému ložisku Olší 
přispěl Ivan Gnojek. Radiometrické vyhledávací práce vedoucí k nálezům 
rudních výskytů provázejících uranové ložisko Novoveská Huta (j. od 
Spišské Nové Vsi) a zhodnocení uranonosnosti permu gemerika vedl 
Jaroslav Panenka. Toto angažmá v Geologickém průzkumu UP nám tak 
poskytlo příležitost zúčastnit se celého procesu získávání nerostných zdrojů 
od nálezů prvních indicií přes průzkum a přípravu k těžbě až po asanace a 
rekultivace území po ukončení těžby. 
Je třeba zdůraznit, že podstatný podíl na „zdatnosti“ nás geofyziků, 

absolventů Geologicko-geografické fakulty UK, měli tehdejší naši 
pedagogové – geologové. Dostali jsme výborný přehled v geologických 
disciplínách od pánů Odolena Kodyma staršího, Jaromíra Koutka, Zdeňka 
Špinara, Lubora Žáka, Josefa Dvořáka, Arnošta Dudka, Zdeňka Mísaře, 
Zdeňka Pouby, Václava Havleny, Miloše Kužvarta a jejich spolupracovníků. 
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Z řad absolventů prvního pětiletého studia užité geofyziky (1958) pak také 
vzešli další budovatelé této nové katedry. Řady otců zakladatelů tehdy 
posílili Jaroslav Kněz (Gaston) zaměřený na metody geoelektrické, Milan 
Matolín specializující se na radiometrii, Stanislav Hrách v oboru seismický 
průzkum a Zdeněk Nový se zaměřením na metodiku geofyzikálního 
průzkumu rudních ložisek. První dva jmenovaní působili v nynějším Ústavu 
aplikované geologie Přírodovědecké fakulty UK, kam užitá geofyzika spolu 
s hydrogeologií a inženýrskou geologií náleží, ještě v r. 2020. Největší 
rozmach působnosti Katedry užité geofyziky se pak odehrál v 60. a 70. 
letech. Tehdy stál v jejím čele prof. Jan Gruntorád. 
 
♦ PhDr. Mgr. Jiřina Kremerová – 10. 3. 1936 – Co mě přivedlo ke studiu 
geologie 
Zájem o přírodní vědy ve mně vzbudila četba knihy „Objevy bez konce“ 

v mých asi třinácti letech. Nejdříve mě ale zaujala 
biologie. Chodila jsem do botanického kroužku, 
brigádničila v zoologické zahradě. Pak se mi dostala 
do ruky kniha A. E. Fersmana „Země laboratoř. 
Poutavá geochemie“. Znovu jsem si ji nyní 
prolistovala a stále je zajímavá. Jako studentce mi 
učarovala cesta prvků, vznik minerálů, použití 
v životě, v míru i ve válce. 
Jako středoškolačce se mi podařilo zúčastnit se 

mapování v Jeseníkách. Práce v terénu mne zaujala 
a rozhodla jsem se po maturitě přihlásit na 

Geologicko-geografickou fakultu UK. 
Po roce studia jsem jela do Leningradu na Lomonosovovu univerzitu. Bylo 

to velmi poučné. Moji kolegové – studenti byli velmi zapálení pro geologii. 
Měli za sebou těžký život za války. Prováděli mě například po troskách 
Petrodvorců, kde se nacházely zbytky historických dílen zpracovatelů 
nerostů. 
Účastnila jsem se i mapovacího tábora u polárního kruhu, kde byly pouze 

křoviny, malá jezírka a hluboké kaňony malých říček. Tábor byl zaměřen na 
práci v pustých krajinách, zeměměřičství, rýžování apod. 
Pro onemocnění jsem se musela vrátit domů. Dále jsem studovala v Praze. 

V polovině padesátých let ještě nebylo mnoho knih, byla skripta a pečlivě 
jsme si zapisovali přednášky. Přístrojů bylo také málo. Zato jsme měli 
výtečné učitele – Kettnera, Kodyma, Nováka, Hejtmana, Augustu a další. 
Různé geologické teorie byly na začátku. Pamatuji si na deskovou 

tektoniku, kde někdo poznamenal „snad ten Wegener měl pravdu“. Byli jsme 
také na zajímavé exkurzi v NDR, viděli jsme Drážďany v troskách, Rujanu a 
další zajímavosti. Němečtí studenti se tenkrát na naši obživu museli složit ze 
svých potravinových lístků. 
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Po skončení studia jsem nastoupila na umístěnku do VÚ železnorudných 
dolů, jako mineralog. Později jsem pracovala ve Středisku památkové péče 
a ochrany přírody Středočeského kraje. 
Z rodinných a později společenských důvodů jsem začala pracovat 

v Národní knihovně a přímo k oboru už jsem se nedostala. Stále jsem ale 
udržovala styky s kolegy geology, účastnila jsem se začátku Geologického 
kongresu v roce 1968 a stále jsem členkou České geologické společnosti. 
Zpracovala jsem několik bibliografií v tomto oboru. 
Studenti mají nyní v některých ohledech daleko větší možnosti, ovšem 

směry studia geologie se mění. 
Velmi si cením krátkých filmů České geologické služby, které seznamují 

širokou veřejnost s geologií a krásných publikací které vydávají. 
Geologie je pro mě stále milovanou vědou. 

 
♦ RNDr. Karel Pošmourný, CSc. – 30. 8. 1938 – Štěně, vzpomínka na 
RNDr. Josefa Chaloupského, který by se dožil 11. prosince 2022 
devadesáti let 
Psal se rok 1976 a začal podzim. V Ústředním ústavu geologickém čili 

ÚÚG, bylo třeba ukončit geologické mapování v Orlických horách. Proto se 
všechny síly napřely do snahy, aby se tak dramaticky napjatý termín úkolu 
dodržel. Na nutnou práci jsme proto vyjeli ve velmi silné sestavě. Ku pomoci 
se vedle hlavních aktérů – zkušených mapérů Opletala a Domečky uvolil i 
Josef Chaloupský.  Byl již velmi ostřílený renomovaný badatel, o pár let starší 
než ostatní, a tehdy obecně známý svými enormními terénními výkony v 
geologickém mapování nejen u nás, ale i v Norsku a na Kubě.   
Vlastní terénní mapovací práce v horách Orlických pak probíhaly podle 

obvyklého pracovního schématu. Každý si zmapoval svůj úsek jak 
nejpečlivěji i jak nejrychleji mohl, večer se vše z terénních map zkreslovalo 
a diskutovalo se nad dosaženými výsledky a občasnými geologickými 
problémy.   
Jak už to při takové práci občas stává, kolega Mojmír Opletal měl zde i další 

poslání. Byl to malý, leč významný úkol, důležitý pro jeho rodinu. Měl se totiž 
se zastavit v obci Rokole poblíž Nového Hrádku pro maličkého pejska, ještě 
štěňátko. Jeho koupi již před časem dohodl s majitelem, který vlastnil malý 
domek a v něm také fenku, který povila velmi nedávno půl tucet úžasných 
malých roztomilých psíčků. V tom nalezl velkou podporu Josefa 
Chaloupského, který sám pejsky velmi miloval již od svého mládí v jeho 
rodné obci Běchary na Jičínsku. Proto Opletalovi poskytl i své poradenství. 
Ta štěňátka byla opravdu moc milá, veselá, půvabně neohrabaná a uměla 

již půvabně pištět ba i plakat, pokud jim něco chybělo nebo cítila něco jako 
příkoří. Všechna byla směsí nejlepších psích vlastností jak od psí maminky, 
tak od (neznámého) psího tatínka. Prostě šest krásných chytrých maličkých 
venkovských voříšků. Mojmír tedy vybraného psíčka zakoupil a již se nemohl 
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dočkat, až jej záhy autem převeze domů do Prahy. Ani příliš nedbal na 
upozornění majitele, že štěňátko je pořád ještě dosti malé a proto bude 
pejskovi asi zpočátku trochu smutno. Tato slova se ukázala být v dalším 
vývoji událostí jako hluboce pravdivá. 
Nanejvýš potřebný úkol – mapování hor Orlických – byl ve zmíněné silné 

sestavě zdárně dokončen. Všichni mapující geologové v počtu 5 osob se 
tedy jednoho pátku října 1976 proto radostně vraceli domů do Prahy. Pěkně 
se to uhánělo do Prahy, mapovací úkoly kilometry splněny, navíc máme s 
sebou to zakoupené krásné miloučké štěňátko! Bylo za dozoru Josefa 
Chaloupského něžně uloženo v krabici vystlané pečlivě měkkými látkami a 
přikryté, aby mu snad nebylo zima a netrpělo tak ještě víc tím náhlým 
odloučením. Přítomnými bylo navíc proto ze stejných pečovatelských 
důvodů neustále postupně hlazeno a zahříváno.  Jelo se vesele a začali jsme 
za vedení Josefa Chaloupského proto i zpívat. Pravda, trochu nás začal po 
nějakém tom ujetém kilometru do zpěvu rušit zvuk, který jsme pokládali jako 
důkaz mohutné síly motoru terénního vozu GAZ. Onen zvuk připomínal 
zprvu něco, co jsme předtím znali třeba z Formule 1, nebo u kamionů 
z Rallye Dakar. Posléze jsme ovšem náhle jak na povel zpívat přestali. 
Všichni znervózněli, to když se začalo děsně klepat celé auto, Připomínalo 
to trochu vibrátor používaný na hutnění půdy při stavbách komunikací. Po 
ujetí snad asi tak dalšího kilometru se v rozklepaném autě ozvala hrozná 
rána a vozidlo se po pár desítkách metrů zastavilo. Všichni se lekli, ba i 
štěňátko začalo z toho neklidu náhle kňučet. První prohlídka ukázala 
hroznou věc, že se utrhla hnací hřídel od motoru na zadní kola. Nebylo v 
silách někoho z přítomných nějak, tohle ani provizorně opravit. Bylo již 
pozdní odpoledne, a do Prahy tak dobrých sto kilometrů. Mobily tehdy 
nebyly…  
Auto bylo proto ponecháno u pangejtu silnice s tím, že v Praze se to na 

ÚÚG ohlásí a z garáží se to pak nějak už vyřídí. Byli jsme ovšem v polích a 
do městečka tak asi odhadem dobré dva kilometry. Smutná výprava, 
připomínající polárníky ze vzducholodi Italia po ztroskotání na kře ledové u 
severního pólu, se vydala směrem k městečku. Kromě početných zavazadel 
bylo nutné nést i dočasný domov štěňátka, tj. tu krabici, jeho přenosný 
pelíšek. V blízkém městečku se nám podařilo sehnat, či spíše vyprosit 
provizorní nocleh v jakési staré vybydlené turistické ubytovně, pamatující 
ještě staré zlaté časy Klubu československých turistů 30. let. Dostali jsme 
dvě místnosti. To jsme vyřešili tak, že Josefu Chaloupskému jsme ponechali 
jako velkému šéfovi a seniorovi jednu menší – pokoj, a my další čtyři 
s psíkem jsme se ubytovali v něčem, což spíše připomínalo noclehárnu. 
Péče o štěňátko nebyla přerušena, bylo opět hlazeno, nakrmeno konejšeno 
a krabice fungovala stále jako jeho postýlka. My jsme se též dle možností 
v blízké hospodě nasytili a všichni se pak společně ubrali ke spánku. Ovšem 
smutek a tíseň i tma pak zle dolehly na štěňátko. Opuštěné, daleko od 
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maminky, od dovádivých sourozenců, v neznámém prostředí a v neznámých 
mu vůních si zde začalo zoufat, srdceryvně hlasitě plakat. Nikdo nemohl 
spát. To trvalo dosti dlouho, snad půl hodiny. Nekonečné to byly minuty! 
Mojmír, patrně v silném hnuti mysli, se situaci rozhodl rázně, a k šoku všech 
vše řešit. Lze říci bohužel – osudná chyba. 
On totiž popadl krabici se štěňátkem, a co hůře, ještě chudáčka malého 

plácnul po maličkém zadečku a strčil do skříně. Co se poté ovšem dělo, 
těžko mohou číst již psát pro slabší povahy. Následný pláč štěňátka prolnul 
celým domem a rozšířil se až na náměstí, do protější hospody. Přítomným 
řezníkům z jatek, kteří tam popíjeli po zabíječce, zvlhly dojetím oči. 
V kulminaci zoufání si štěňátka a našeho neklidu se náhle rozrazily dveře a 
vešel Josef Chaloupský. Dorazil v celé své mohutnosti horolezce s 
výkonnostní třídou mezi 8 až 9 a tvrdého chlapíka jakoby z románu 
Hamingwaye. Ztělesněný Bůh Pomsty. Řekl drsně lakonicky pouze dvě 
slova „Ty surovče“! Štěňátko pak i krabici bleskově vyndal ze skříně a odnesl 
do vedlejšího svého pokoje. Zde následně zahrnul zoufajícího si psíka 
láskyplnou péčí. Péče trvala tak dlouho až konečně nebohé vystresované 
pejsčí mláďátko usnulo, prolnuto lidským teplem na prsou svého ochránce.  
Závěrečná cesta autobusem to ráno až do Prahy již pak proběhla v poklidu. 

Mojmír šťastně dopravil štěňátko až domů, kde se mu doznalo další fáze 
všemožné láskyplné péče, aby stesk psíka už opravdu a navždy pominul.  
Když se jej aktéři této příhody později vyptávali na osudy hafana, Mojmír 

vždy říkal, že od té doby pejsek spával výhradně už jen v posteli, i když se 
postupně z něho stal poměrně statný pes. 
Těžko jen říci, zdali za jeho dvanáctiletého spokojeného psího života, kdy 

vzpomenul svého dávného věrného ochránce Josefa Chaloupského. 
 
♦ Oldřich Hamera – * 3. 3. 1944 – † 15. 11. 2021 – Paleontologie 

Toulat se přírodou a žasnout v lomech, chodit po horách... Tam, kde jsem 
měl možnost se dotknout masa přírody, mě příroda vzrušuje a ohromuje 
dodnes. Je to druh úchylnosti, jistá patologie. Vzrušení, které jsem měl při 
prvním uchopení již neživého organismu, tedy mrtvolky živočicha nebo 
rostliny ve stavu mumifikace, ve mně zažehlo věčný plamen a touhu vědět, 
vstoupit do toho podsvětí, grotty pod sukněmi matky země! 
Paleontologie, znamenala touhu pochopit, co se na této zemi odehrávalo 

před komunismem. Nevím, kterou fosílii jsem měl v rukách poprvé ve svém 
životě, ale vím, že to byla rána, tenkrát 120 W proudem. Ochrnutí po ní mně 
zůstalo. Potkávat se s tímto světem se mně stalo velkým dobrodružstvím, 
sci-fi, než jsem objevil knihy a lidi, kteří tomuto žasnutí podlehli dávno přede 
mnou. 
Netrvalo dlouho a byl jsem těmito lidmi nalezen. Od Boha nadání kreslit mě 

uvedlo k těmto objevitelům a jejich knihám, pro které jsem portrétoval 
paleontologické portréty krasavic a krasavců starých víc jak 500 miliónů let. 
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Obklopen různými chcíplotinami jsem byl od svých dvanácti let, a zaujetí 
jejich prohlížením, jejich vizitací, mě přivedlo k portrétování nebo kreslení, 
jak chcete. No, vážení, není to úžasné? Neportrétoval jsem Marii Terezii, ani 
Rudolfa II., ale trilobity, mlže, plže a amonity. To bude asi tím, že jsem 
nechodil na akademii. Bylo mně zakázáno studovat. Byl jsem třídní nepřítel. 
Ale byl jsem oslavován těmi, kteří studovat směli, a kreslil jsem pro ně to, co 
oni neuměli a nikdo je to nenaučil. A tak jsem ta studia obrátil opačně, a pak 
jsem od kresby šel do literatury, částečně něco odposlouchal od známých 
paleontologů, a tím jsem se v oboru doučoval. Těch oborů bylo více, a tak 
jsem získal všeobecné vzdělání. 
Padesátá léta nebyla léta, na která by člověk vzpomínal rád. V té době jsem 

byl těžce nemocen. Moji přátelé mě pomáhali přežít to nejhorší. Po vyléčení 
mě začali brát na exkurze do Barrandienu. Nezapomenu na cestu ze 
Smíchovského nádraží vláčkem přes Dalejské údolí do Loděnic u Berouna. 
Byli jsme parta, stejné košile, místo domovenky netopýra. Založili jsme 
jeskyňářský spolek „NETOPÝR“. Po vystoupení z vlaku, to byla ještě 
vodokačka, se u vodokačky dolejvala voda do tendru lokomotivy. Divokej 
západ, klobouky na hlavách, bágly na zádech, akorát kolty jsme neměli 
proklatě nízko. S sebou jsme měli kladívka geologická, což vzbuzovalo 
pozornost policie. Tak jsme prošli kontrolou hned před nádražím. Kam jdeme 
a na co máme ty kladiva? Taková byla atmosféra naší výpravy. Zalezli jsme 
do restaurace „Na Balkáně“ hned v ohbí silnice u nádraží. Dali jsme si pivo 
a zahráli píseň na kytaru: „Sovětští mužici vypustili družici“ a museli jsme 
restauraci opustit. Stoupali jsme cestou k Barrandovým jamám honáckou 
stezkou nad vápenkou porostlou trnkami až k Barrandienu. Vyslechl jsem 
celou epopej tohoto naleziště Aulacopleura koninckii a Miraspis mira. 
Lokalita byla úžasná, nádherné borovice, odkryté vrstvy motolské. Během 
hodiny jsem měl překrásný úlovek Aulacopleury a jejich částí, trilobitů této 
lokality. Nebyl tam takový bordel, který tato lokalita skýtá dnes. Ten snad ani 
nelze popsat! Co dokáží lidé, kteří drancují lokality za účelem zisku! Kšefty 
lidí, kteří za každou cenu chtějí vydělávat a obohacovat se, aniž by brali 
ohled na přírodu nebo snad nějakou sběratelskou etiku.  
Toto moje cestování v čase mě přivedlo hlavně ke kresbám a mapám 

jednotlivých výzkumů. Když si poprvé nakreslíte takového fešáka trilobita, 
tak si ho pamatujete do smrti ze dvou metrů. Tak pokračovalo moje 
sebevzdělávání a zdokonalování v kreslení a mapování. 
Při malování chcíplotin je nutné dobře poslouchat vědce. On tam všechno 

vidí a má dojem, že to tam vidíte i vy. Vy ovšem nevidíte nic. On musí žáku 
vysvětlit, že určitý vlis je na glabele a že má určitou funkci. Vy jej podle 
vědcovy navigace učiníte, ale vlis vás překvapí, že je tam úplně jinak, a 
malujete znovu. A tak jsem chodil sem a tam, zvláště když jsem bydlel v Libni 
a vědec na Proseku. Psal se rok 1964, autobus na Prosek z Libně nejezdil. 
Chodil jsem pěšky. Přimalujete vlisy a máte špatně upnuté pygidium. A 
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opakuje se chodecká etapa ulicí Proseckou do krutého kopce. Kdysi zde 
jezdily trolejbusy. Teď tady dávají lišky dobrou noc. A to se opakuje u 
každého trilobita. Doma máte děti a ty chtějí jíst. Je to humus, ve fabrice 
1400 Kč. Za trilobity dostanu 90–100 Kč. Je to teda kšeft jako prase. Vysvětlil 
jsem si to tak, že se to alespoň naučím. A tak jsem maloval trilobita za 
trilobitem a nožičky, vzhledem k chybným výkonům, jsem měl opuchlé. Ale 
nebyli to jen trilobité. Vcítit se do takového amonita znamená namalovat ho 
stokrát. Je to úžasná architektura. Vše je po spirále.  
Pokud se toulám Barrandienem, rád si odnáším nějakého mazlíčka trilobita, 

abych se v zimě a v nemocech k této potulce mohl znovu vrátit a snít si nové 
a nové objevy v trilobitím světě. Je zvláštní, jak tento boží tvor inspiruje svět. 
Bohumil Hrabal, spisovatel, ho nazývá v jedné povídce husarským kabátcem 
a firma Nokia vyrobila ve svých mobilních telefonech jeho kopii. Mě fascinuje 
svojí kompozicí, svým otrněním. Je to klenot, a někteří mají i to štěstí, že se 
jako amonité objevují ve špercích. A tak bych mohl pokračovat ve vyprávění 
o dalších fosiliích a jejich kráse a jejich užitečnosti při určování času v 
horninách na všech kontinentech. 
Dnes jsem ve věku, kdy si kreslím krasavce po radost a oni mě drží při 

životě svojí krásou, tedy učí mě stále žasnout, a to je lék ve stáří, do kterého 
jsem proti své vůli došel. Musím podotknout, že jsem takto stár jen kvůli 
tomu, že jsem se chtěl o svoje léčitele postarat. Vždy, když jsem umřel, Bůh 
to tak nenechal. Poslal mě zpět, abych ten promarněný čas s kamarády po 
hospodách pěkně napracoval. Byl a je to očistec na zemi. Ale je to dobře. 
Musím se postarat o ty své mazlíčky, kterých se už dotýkala ruka 
Barrandova. A jistě, i on je musel mít rád. Byl s nimi natolik spojen, že si je 
počeštil. Dovolil si místo latinských jmen používat jména česká! Svoji lásku 
nezradil a já ji také nezradím. 
 

►►► Recenze, upozornění na nové knihy 
 
♦ Zdeněk Kukal: Život mezi kameny – Vzpomínky na léta strávená 
v České geologické službě Zdeněk Táborský 

V září roku 2021 vydalo Nakladatelství České 
geologické služby poslední z mnoha úspěšných knih 
z pera jednoho z nejplodnějších autorů-geologů, 
Zdeňka Kukala (29. 11. 1932–12. 12. 2021). 
V knize je shrnuto více než 70 let strávených mezi 
kameny. Publikace je nabita množstvím informací o 
stoleté historii a činnosti České geologické služby. 
Prolínají se v ní osobní zážitky s odbornými tématy, 
najdeme zde např. i seznam všech ředitelů, činnost na 
expedicích v zahraničí, volnočasové aktivity a spoustu 
dalších zajímavých údajů. 
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Publikace má 248 stran doplněných množstvím fotografií, obrázků a 
tabulek a jistě zaujme všechny profesionály i amatéry, kteří se o geologické 
vědy zajímají. 
 
♦ Bulletin Mineralogie Petrologie, vol. 29/2021, č. 1 Petr Pauliš 
V srpnu 2021 vyšlo další číslo "Bulletinu", o jehož náplni si čtenáře našeho 

časopisu dovolím opět v krátkosti seznámit. Tentokrát je na 188 stranách 
otištěno celkem 14 příspěvků od 33 autorů (z toho je 12 ze Slovenska). 
Všechny články jsou víceméně mineralogického zaměření. Geograficky 
převažují články věnované území České republiky (6 z Čech, 2 z Moravy a 
jeden ze Slezska) a 5 je věnováno Slovensku. 
Podívejme se stručně na obsah tohoto čísla. Z mineralogického hlediska je 

patrně nejzajímavější a současně i nejrozsáhlejší (33 stran) příspěvek 
věnovaný mineralogii křemenných žil ložiska cínových rud Hřebečná u 
Abertam. Vedle řady vzácných, většinou však víceméně mikroskopických 
primárních sulfidů a sulfosolí (např. cuprobismutit, berryit, aikinit) tu byla 
zjištěna zajímavá asociace supergenních minerálů makroskopických 
rozměrů (mrázekit, mixit, minerály alunitové superskupiny, pseudomalachit, 
libethenit aj.). Ani v tomto čísle nechybí stať o zeolitové mineralizaci, 
tentokrát se zajímavým výskytem makroskopického böhmitu ze Soutěsek u 
Děčína (lokalita Nad lomem). Z nedalekých Těchlovic je popsán nález 
xenolitu s hydroxyapofylitem-(K) (2. nález v ČR). Mineralogicky populárnímu 
nalezišti, kamenolomu Libodřice u Kolína, je věnována studie drobné 
mineralizaci Pb-Bi. Z dalších článků zmiňme popis fylomanganátu ranciéitu 
z Rychaltic u Frýdku-Místu a minerálů pegmatitů z lomu Pohled u Havlíčkova 
Brodu (prvky a sulfidy). Na území Slovenska se naši slovenští kolegové 
věnovali supergenním minerálům U-Cu výskytu Východná-Nižný 
Chmelienec v Nízkých Tatrách, mimetitu z ložiska Ján Nepomuk (Velké 
Pole), atolovým granátům z lokality Čučma-Vincent, Ti-andraditu 
z Magnetového vrchu u Tisovce a nuffielditu a aikinitu ze Slovinek. V závěru 
je uvedena bibliografie mineralogicko-petrografického oddělení Národního 
muzea za rok 2020. 
Bulletin lze jej získat za 250,- Kč přímo na pracovišti Mineralogicko-

petrologického oddělení Národního muzea v Horních Počernicích 
(Cirkusová 1740, 193 00 Praha 9) nebo u autora tohoto příspěvku Petra 
Pauliše, Smíškova 564, 284 01 Kutná Hora, tel. 606 175 088, E-mail: 
petr.paulis@post.cz; http://mineralypaulis.cz/, (možno poslat poštou na 
dobírku). 
Foto obálky Bulletinu Mineralogie Petrologie je na 2. straně obálky. 
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►►► Zajímavosti 
 
♦ Omyl v komentáři „Několik poznámek k článku prof. Petra Lázničky 
Ph.D. – 1. 4. 1936 – Pražský Geokongres 1968 ostře sledovaný z druhé 
strany Atlantiku.“ (Zpravodaj 33, str. 43, 2021) Tomáš Pačes 
V tomto komentáři Miroslav Malkovský napsal: „Překvapením bylo, že na 

pražském kongresu byla založena nová mezinárodní organizace s názvem 
Water – Rock Interaction…“ 
Rád bych to opravil. Žádná organizace Water – Rock Interaction na 

kongresu v r. 1968 založená nebyla a ani dodnes neexistuje. Ve skutečnosti 
to bylo tak, že prof. Michail G. Valjaško z Lomonosovovy univerzity až v r. 
1970, na Mezinárodním symposiu o hydrogeochemii a biogeochemii, navrhl, 
aby se v rámci Mezinárodní asociace geochemie a kosmochemie (IAGC) 
ustanovily specializované pracovní skupiny. K formálnímu schválení této 
myšlenky došlo v Tokiu na poradě IAGC, které prof. Valjaško předsedal, až 
v r. 1972. Jednou z těchto skupin byla i skupina pro studium interakce mezi 
vodou a horninami (Hitchon, 1989, Kharaka, 2003). Vedoucím této skupiny 
se stal dr. Donald White z US Geological Survey v Menlo Parku. (Pačes, 
1994). 
Donald White pak vedl tuto skupinu uvolněným způsobem tak, že ustanovil 

devět tematických skupin, například skupinu pro vulkanické vody, pro 
litogenní vody, pro formační naftové vody, skupinu pro termodynamiku 
interakce, skupinu pro kinetiku interakce a další. Každá z těchto skupin měla 
svého vedoucího. Donald White mě tehdy požádal, abych vedl tematickou 
skupinu zabývající se kinetikou interakce. V těchto tematických skupinách 
jsme pracovali dva roky. Měl jsem za to, že by přece jen bylo lepší, kdyby 
tyto skupiny, čítající často jen několik specialistů, více spolupracovaly. Proto 
jsem požádal vedoucího geochemického odboru Ústředního ústavu 
geologického, Josefa Čadka, zda bychom nemohli uspořádat mezinárodní 
symposium Water-Rock Interaction, kde by se všichni zájemci o toto téma 
sešli a přednesli své výsledky. Doktor Čadek s tím souhlasil a tento návrh 
přednesl na schůzi IAGC. Tam byl návrh přijat. Tehdejší vedení ústavu a 
Komunistická organizace proti tomu nebyly, podpořily nás, a tak jsme 
zorganizovali v r. 1974 symposium (Pačes, 1974). Nebylo to snadné, 
protože po invazi SSSR a dalších zemí RVHP do Československa v roce 
1968 byly kontakty mezi západem a východem velmi špatné. Ale protože 
jsem měl hodně známých geochemiků jak v západních, tak ve východních 
zemích, včetně USA a SSSR, tak se nám podařilo je pozvat a oni přijeli. 
Symposium mělo úspěch. Svědčí o tom to, že se obdobné sympozium od té 
doby koná ve stejném formátu každé 3 roky v nejrůznějších zemích, a vždy 
se vzpomíná na to, že jsme tuto sérii v Československu začali. V roce 2022 
se bude konat již „The 17th International Symposium on Water-Rock 
Interaction“ v městě Sendai v Japonsku.  
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Zásluhu na úspěchu prvního symposia WRI měla řada mých kolegů a 
přátel, včetně Josefa Čadka, Jana Šilara, mého mladšího kolegy Jaroslava 
Skořepy, chemičky Aleny Nové, Boženy Včíslové, Evy a Magdaleny 
Pačesové, V. Jelínka z Cestovní kanceláře Sport-Turist a průvodkyně Gity 
Zbavitelové. Byli jsme dobrá parta, a to se projevilo na exkurzi do 
západočeského lázeňského trojúhelníka. A jestli si mohu připsat nějakou 
zásluhu na tom, že v té těžké době „normalizace“ se podařilo dát dohromady 
Ruské a Americké geochemiky, bylo to, že jsem záměrně v autobuse na 
exkurzi udělal zasedací pořádek, kdy jsem posadil vedle sebe vždy jednoho 
Rusa a jednoho Američana. Byl to zvláštní konglomerát nejvýznačnějších 
odborníků v geochemii té doby. Projevovalo se to i v oblečení. Na jedné 
straně hippies z Kalifornských univerzit, resp. z Arizony, které ruští kolegové 
znali pouze z jejich průkopnických publikací, na druhé straně vážní vědci ze 
špičkových sovětských univerzit a ústavů, jejichž publikace v ruštině nikdo 
ze západu, až na výjimky, neznal. Myslím, že to rozsazení v autobusu 
umožnilo geochemikům ze SSSR diskutovat svobodně nejen odborné 
otázky; nebáli se totiž, že by to mohli slyšet ti, kteří dohlíželi, aby se 
s Američany a ostatními 
geochemiky ze západu moc 
nepřátelili. To se ovšem 
přesně stalo a řada z těchto 
sovětských geochemiků pak 
udržovala se západními 
kolegy stálý kontakt v rámci 
této velmi neformální skupiny. 
Účastnili se pak dalších 
sympozií pravidelně. Ten 
neformální přátelský vztah 
z prvního symposia mezi 
námi přetrvával a na 
sympoziu ve Francii dr. 
Yasue Oki, ředitel Ústavu 
termálních vod v Hakone, 
nazval tato setkávání 
„Symposium on Water – Rock – Human Interaction“.  
Výsledkem našeho sympozia byl i sborník 59 přednesených prací, který 

shrnul nové výsledky v následujících tématech: Původ přírodních vod; 
interakce mezi zředěnými vodami a horninami; aktivní geotermální systémy; 
formační vody; izotopy; modely, kinetika, experimenty (Čadek a Pačes, eds., 
1976). Obdobné sborníky pak vycházejí po každém novém symposiu a jsou 
uloženy v knihovně České geologické služby v Praze. 
 
 

Foto ze Sympozia Water – Rock Interaction. 
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♦ Studentská geologická konference 2022 Martin Knížek 
Vážené kolegyně, vážení kolegové, jako každý sudý rok Ústav 

geologických věd ve spolupráci s Českou geologickou společností připravuje 
Studentskou geologickou konferenci. Pokud pandemická situace dovolí se 
po on-line ročníku 2020 sejdou studenti všech geologických oborů a všech 
stupňů studia na konferenčním setkání, kde budou moci prezentovat 
výsledky své práce a sdílet poznatky a zkušenosti. ČGSpol. velmi podporuje 
aktivitu a setkávání mladých geologů a chce pomáhat při startu jejich 
profesního života. 
Letošní ročník se uskuteční 3. června 2022 v prostorách Přírodovědecké 

fakulty Masarykovy univerzity v Brně, již se lze registrovat a brzy bude 
zveřejněn doprovodný program. Jako tradičně je konference určena pro 
studenty ve všech stupních studia a daří se držet pravidlo, že účast na 
konferenci je bezplatná. Současně bude odborná komise hodnotit úroveň 
jednotlivých přednášek a je vyhlášena soutěž o nejlepší příspěvky na 
konferenci. Konferenčními jazyky jsou čeština, slovenština a angličtina. 
Pravidlem zůstává, že studentskou konferenci organizují sami studenti a 
letošní ročník konference připravuje tým pod vedením studentů Kamila 
Sobka, Přemysla Pořádka a Petra Nečase. Podrobné informace jsou na 
stránkách konference https://webcentrum.muni.cz/studkonf, případně na 
facebookovém profilu konference. 
Nabídněte možnost prezentace svým studentům, případně studentům 

svých kolegů. Jsme rádi, že již třetí dekádu pokračuje tradice tohoto 
jedinečného profesního startu studentů. Koneckonců, mnoho z nich, kteří 
takto začínali, dnes potkáváme na těch nejvyšších odborných setkáních a 
čteme jejich impaktované práce. 
 
♦ Okna do pravěku otevřena Jana Vysoká 
Chodívali jsme s dětmi do Národního muzea v Praze s nábožným obdivem 

– vidět vzácné kameny, velrybu a vycpané medvědy – dlouhodobá 

https://webcentrum.muni.cz/studkonf


58 

rekonstrukce kontinuitu narušila, děti odrostly – ale když jsme si dnes 
s Bárou prohlédli třetí novou stálou expozici OKNA DO PRAVĚKU, řekly 
jsme si „naše muzeum je tady!“ 
Ve čtyřech sálech můžeme sledovat vývoj neživé i živé přírody, od prvohor 

až ke čtvrtohorám! Procházíme tu prvohorním mořem, močály, tropickými 
pralesy, obdobím chladným i subtropickým, kolem třetihorních sopek až do 
doby ledové. 
Ve vitrínách je vystaveno na 2000 originálních exponátů, zkamenělin i 

kosterních nálezů s udáním místa nálezu, potěšilo nás, že to bylo na mnoha 
nám důvěrně známých místech – na Barrandově, v Podolí, v Českém Krasu, 
v Podkrkonoší a na dalších českých lokalitách. Jména nálezců začínají 
Joachimem Barrandem, nechybí ani jeho geologické pomůcky.  
Reálné nálezy doplňují velké výstižné modely pravěkých ryb a zvířat (podle 

návrhů dr. Jana Sováka, předního českého paleoartisty, pracujícího v této 
specializaci pro světová muzea a podílelo se na nich také paleontologické 
oddělení Národního muzea). Modely nás dovedou od podmořského světa 
drobných živočichů až k tygrovi šavlozubému, medvědopsům, 
lichokopytníkům a mamutovi s mládětem v životní velikosti, to potěší zvláště 
děti.  
Pro názornost jsou ve většině vitrín (pomůcka nejen pro děti) také barevné 

animace vysvětlující složité přírodní procesy, např. vznik fosilií – animace 
jsou dílem talentované animátorky Kateřiny Coufalové.  
Naši smyslovou potřebu na vše si sáhnout splňují desky s odlitky reálných 

fosilií. 
Z prvního sálu můžeme odbočit k unikátům České republiky – minerálům 

z ložisek stříbra, zlata, cínu a uranu, navazujícím na období karbonu. 
Na závěr výstavy prochází návštěvník sálem mineralogie, díky Národnímu 
muzeu stojí zde opět v plné kráse a rozsahu historické vitríny s nádhernou 
sbírkou! Ale to už nám s Bárou došly síly, tak příště! 
Foto k článku najdete na 4. straně obálky a na straně 80. 

 
►►► Krátká odborná sdělení 
 
♦ „Polisoáre“ v andezitoch štiavnického stratovulkánu 

Jarmila Bátovská  a Ján Jahn 
Termínom „polissoir“ sa v archeológii označujú skalné bloky so stopami po 

brúsení kamenných nástrojov. Vzniknuté ryhy 50 cm dlhé majú rôzny profil, 
často v tvare veľkého „U“ alebo „V“. Brúsne stopy, ktoré môžeme 
s polisoármi porovnať, sú pomerne časté v pieskovcoch , ktoré sa na území 
Českej republiky vyskytujú napríklad v Ralské pahorkatine a v Českom ráji 
(Adamovič, Mikuláš, Cílek, 2010). 
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Zo Slovenska boli polisoáre opísané z Pečeníc (Janšák, 1955) a z Uhlísk 
pri Pukanci (Bánesz, 1987) v okrese Levice.  
Na základe revízneho výskumu v roku 2011 (Bátovská, 2015) bola 

venovaná pozornosť 3 polisoárom, ktoré sa podľa Janšáka (l. c.) našli pri 
prieskume valu a hradiska na vrchu Vtáčnik ležiacom 650 m V od kostola 
v Pečeniciach. Z pôvodných 3 blokov so stopami po brúsení sa doteraz 
podarilo identifikovať len 2, ktoré ležia na telese valu v lesnom poraste. 
Lokalita je situovaná do prostredia lávových prúdov sitnianskeho komplexu 

štiavnického stratovulkánu, ktoré sú zložené z hrubo porfyrických 
amfibolicko-pyroxenických andezitov s mikroliticko-pilotaxickou základnou 
hmotou. V lávových prúdoch sa uplatnila paralelná a kubická odlučnosť. 
V pôvodnej práci Janšáka (l. c.) je nákres „polisoáru“, ktorý mal slúžiť na 

výrobu kamenných sekeriek, vŕtaných sekeriek a kamenných klinov 
z andezitov za vzniku brusných rýh 
a plôch, pričom autor konštatuje, že 
„o ich účelu a bývalej funkcii niet 
pochybností“. Svoje tvrdenie dokladá aj 
nálezom množstva úlomkov kamennej 
industrie, ktoré sa našli na hradisku.   
Na základe štúdia blízkeho lávového 

prúdu predpokladáme, že ryhy 
považované za polisoáre sú 
v skutočnosti pukliny, ktoré vznikli 
pôsobením ťahového napätia 
v procese chladnutia lávy. „Zvláštny“ 
tvar môže byť výsledkom kombinácie 
viacerých puklinových segmentov kde 
rast puklín chladnutia v lávovom prúde 
sa deje postupným dodávaním nových 
segmentov pukliny k existujúcim 
(Nemčok et al., 1995). 

V podstate ide o výsledok zložitej mechaniky puklín a puklinovej geometrie, 
ktoré sa mohli uplatniť  v danom priestore. Pripomíname, že tento fenomén 
nie je v andezitoch štiavnického stratovulkánu ojedinelý.  
Pukliny podobnej morfológie  sme zistili v lávovom prúde pyroxenického 

andezitu 1 km ZSZ od kóty Tanád (939 m n. m.) VJV od Hodruše-Hámrov. 
V jednom z voľných blokov je zárez klinovitého tvaru pripomínajúci „ 
polisoár“ s dĺžkou 30 cm a hĺbkou 8 cm.  
V záujme objektivity sa zmienime o tradovanom názore vzniku „polisoárov“ 

v Pečeniciach antropogénnou činnosťou počas mladšej doby kamennej 
v neolite. Akceptujeme poznatky o využívaní kameňa ako základnej suroviny 
na výrobu nástrojov dennej potreby, zbraní a ozdobných predmetov, ktoré 
sa najčastejšie opracovávali pílením, vŕtaním, brúsením a hladením 

Polisoár z Pečeníc. Originálna kresba 

ceruzou  z práce Janšák (1955). 



60 

(Hovorka, Illášová, 2002) . Považujeme však za málo pravdepodobné, že 
mechanickým pôsobením dvoch hornín, v tomto prípade andezitov, by bolo 
možné vytvorenie „ brúsnej stopy“ v takom rozsahu, aký sa zistil v prípade 
pečenických „polisoárov“.  
Existujúce pukliny mohli byť „hypoteticky“ využité pre účely brúsenia 

a hladenia, až po pridaní brúsneho materiálu vysokej tvrdosti, napríklad 
z odpadu štiepanej industrie, ktorej zdroje boli v neolite už známe a bežne 
využívané. 
Z našich doterajších poznatkov vyplýva, že problematiku pečenických 

polisoárov je možné skúmať z viacerých uhlov pohľadu. Je však zaujímavé, 
že v literatúre sa desaťročia opakujú rovnaké informácie, o ktorých 
polemizujú dokonca  aj samotní archeológovia (Samuel, M. in verb.2020). 

Další obrázky k článku viz str.3 obálky. 
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►►► Próza, poezie a humor 
 
♦ Apokalypsa jménem Malá Skála Ferry Fediuk 
Možná, že jste v tom turisticky atraktivním městečku, úhledně rozloženém 

po obou březích řeky Jizery, nikdy nebyli. Možná, že jste nikdy na vlastní oči 
nespatřili vysoko na strmé pískovcové skále posazený malebný kostelík 
Pantheon, nezahlédli siluetu vzdálené hradní zříceniny Frýdštejn, neslézali 
pískovcový hřbet Suchých skal, tyčících se vlevo od řeky jako hřbet dávného 
veleještěra, ani se v parném letním dni necachtali kolem zdejšího jezu nebo 
nepřenášeli přes něj nějaké to své plavidlo. Je to možné. Ale je vyloučené, 
abyste nevěděli o příšerné dopravní katastrofě, největší, jaká se kdy v Česku 
odehrála. Sdělovací prostředky byly toho plné několik dní. Z paměti místních 
obyvatel však ta děsivá událost nevymizí nikdy, stejně jako ji z bolesti 
pozůstalých nesmaže ani milosrdný čas. S pietou k těm sedmi stu dvěma, 
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kteří tam tenkrát nepřežili tu zdejší tragédii, připomeňme v trochu širších 
souvislostech. 
Docent Ing. Vladimír Hronek CSc. ze strojní fakulty ČVUT je vyhlášený 

odborník na razící důlní stroje. Nejen že řadu dovozových perfektně 
zprovoznil a v chodu udržuje, ale sám jeden vysloveně novátorský a 
supervýkonný zkonstruoval a na lokálních tunelových stavbách v Krušnohoří 
úspěšně vyzkoušel. Nazval ho klasickým názvem Terribor a dal si ho 
patentovat. A začal uvažovat o tom, uplatnit ho na něco většího než jen na 
nějaký ten železniční tunýlek v Krušných horách. Nenapadlo ho nic 
přitažlivějšího než vybudovat podzemní rychlodráhu z Prahy do Krkonoš. 
Krkonoše, zvláště v lyžařské sezóně, se staly jakousi předzahrádkou 

hlavního města. Nebylo nic přehnaného na tvrzení, že potkat známého máte 
větší šanci ve Špindlu než na Václaváku. A přitom dostat se veřejnými 
dopravními prostředky těch pouhých sto přímočarých kilometrů z Matičky 
Prahy do Krkonoš není nic jednoduchého. Vlakem se do Pece nebo do 
Špindlerova Mlýna nedostanete, to se musíte několik hodin drncat 
v přeplněném autobuse. V tomto ohledu je na tom lépe další z hlavních 
krkonošských center – Harrachov. Tam jede vlak sice až na místo, ale 
v Tanvaldu musíte přestoupit na lokálku zvanou Zubačka. Ta úctyhodné 
stoupání do Polubného zvládne jen prostřednictvím speciálního zařízení, 
kdy lokomotiva zasune centrální ozubené kolo do zubatého pásu uprostřed 
kolejí. Tahle romantická cesta z Prahy však trvá skoro čtyři hodiny, takže 
když na okraji Harrachova z vlaku vysednete, je prakticky půl dne pryč. 
Pokud byste si do Krkonoš vyrazili jen na jediný dne, to abyste po vysednutí 
na harrachovském nádraží rovnou nasedli do Zubačky na zpáteční cestu. 
Těmto dopravní potížím chtěl docent Hronek odpomoci. Rozhodl se 

vybudovat podzemní rychlodráhu, která by cestu do krkonošských 
turistických center zkrátila na pouhou hodinu. Nasedli byste do ní v Praze 
pod Vítkovem a rychlostí 160 km/(hod. byste se za dvacet minut ocitli na 
první zastávce v Mladé Boleslavi. Za dalších 10 minut by následoval Turnov 
a pak v krátkých časových odstupech Tanvald, Harrachov, Špindlerův Mlýn 
a konečná stanice Pec pod Sněžkou. A toutéž trasou byste stejně rychle 
vraceli. Teď by už jednodenní výpad z Prahy tam do pohraničních hor, 
v zimě v létě, nebyl pro obyvatele hlavního města žádný problém. 
Nebudeme čtenáře zdržovat líčením jak strastiplná administrativní cesta od 

nápadu a přes projekt k jeho realizaci je. Většina obyvatel tohoto státu o tom 
z vlastní zkušenosti i pro nesrovnatelně jednodušší případy ví své. V daném 
případě protiargumentů byly vzneseny stovky. Ale ku podivu se návrhu 
dostalo podpory se dvou nečekaných stran: Ministerstvo dopravy se uvolilo 
převzít na úpravu lokálních silnic tři a půl miliónu vytěženého kameniva a 
Ministerstvo obrany shledalo vytýčenou trasu jako výhodný potenciální úkryt 
pro statisíce občanů před případným válečným úderem. 
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Podívejte se na přehlednou geologickou mapu České republiky. Určitě Vaší 
pozornosti neunikne nápadná, od severozápadu k jihovýchodu probíhající 
linie. Z okolí Drážďan v Německu vstupuje na naše území u Mikulášovic 
v Rumburském výběžku a postupuje přes Krásnou Lípu k Hrádku nad Nisou, 
Chrastavě, Hodkovicím nad Mohelkou a Frýdštejnu a končí na úpatí 
Kozákova. Předtím překonává údolí Jizery v Malé Skále a pávě tam ji přetíná 
Hronkova krkonošská podzemní rychlodráha. Na této linii, známé jako 
lužický zlom, se střetávají dva geologické světy: z nitra české kotliny sem 
zasahují sedimenty křídového útvaru a za ní směrem k horám, jako když 
řízne břitvou, se objevují staré útvary krystalických břidlic a žul. Podle 
lužického zlomu se tyto staré horninové komplexy kdysi natlačovaly na ty 
relativně mladé křídové usazeniny. K tomuto natlačení či nasunutí došlo 
někdy v třetihorách před desítkami miliónů let. Pak se ta prasklinová hranice 
lužického zlomu zklidnila, stabilizovala, přestala se hýbat. Jen přesná 
geofyzikální měření ukazovala, že slabé a nevýznamné dozvuky třetihorních 
pohybů v nepatrné míře přetrvávají až do současných čtvrtohor. Nic co by 
pro realitu současnosti stálo za řeč. Tedy až do onoho osudného dne. Že by 
otřesy provozu krkonošském podzemní dráhy tu stabilitu narušily? O tom se 
můžeme pouze dohadovat. 
Provozovatelé Hronkovy podzemní dráhy si byli její bezpečností 

skálopevně jisti. Ve snu je nenapadlo, že by komplex krystalických hornin se 
podle lužického zlomu mohl byť nepatrně pohnout. Ale bohužel se tak stalo. 
Neprosto nečekaně se, právě ve chvíli, kdy se souprava od Turnova řítila 
k Železnému Brodu rychlostí 160 km za hodinu, ta horninová masa zvedla 
proti křídovým sedimentům o tři metry. Takže rychlovlak místo hladkého 
průjezdu v Malé Skále v plné rychlosti narazil na vztyčenou skalní stěnu. 
Sedm set pasažérů a dva členové osádky tu našlo svůj hrob. Nepřežil nikdo.  
Tážete se, co se s Hronkovou podzemní drahou stalo po oné hrůzné 

maloskalské katastrofě. Po dlouhém váhání byl její úsek Praha – Mladá 
Boleslav – Turnov opatrně obnoven. Ale za lužický zlom se s ní už 
nedostanete. 
 
♦ Saharští štíři  Rudolf J. Prokop 
Tato povídka je o tom, jak člověka může ovlivnit pobyt v poušti ještě dlouho 

poté, co se ocitne nazpět v tzv. civilizaci. Vyzkoušel jsem si to na vlastní kůži. 
To bylo tak – naše expedice MAGHREB 74 zahájila geologický a 

paleontologický výzkum v kamenných osypech a sutích druhohorních 
vápenců na jižních svazích Saharského Atlasu, severně od starších prvohor 
centrální Sahary a Velkého západního ergu, kde bylo centrum práce celé 
naší expedice. Mezozoické sutě Saharského Atlasu představovaly určitý 
orientační soubor dosud nepříliš známých místních hornin a tak jsme jim 
věnovali značnou pozornost. Bezstarostně jsme holýma rukama obraceli 
vápencové desky, do té doby, dokud jsme nenarazili na prvního štíra, 
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pohodlně usazeného pod jedním z plochých kamenů. Netvářil se nijak 
přívětivě, čemuž se ostatně nelze divit.  Asi 20–25 cm dlouhý, žlutohnědý 
exemplář, pravděpodobně druhu Anthracolyse orientalis s relativně 
mohutnou hlavohrudí, drobnými klepítky a dlouhou článkovanou ocasní částí 
krunýře (tzv. metasomou), zakončenou úctyhodně velkým jedovým ostnem 
nepředstavoval nic, s čím bychom se chtěli v této chvíli důvěrněji seznámit. 
Moc nás neuklidnilo ani zjištění, že "žluté" štíry v této oblasti doplňujíi 
vzácnější štíři "černí", známí pod souborným jménem Bubthalmus. Ti se 
vyznačují uhlově černým, štíhlejším tělem, nápadně velkými klepety a ještě 
nebezpečnějším jedem než ti "žlutí". 
"Žlutí" štíři ale převládali, sídlili téměř pod každým plochým kamenem a jen 

všichni saharští bozi nás zřejmě až dosud chránili před jejich uštknutím. 
Představa, že bychom v případě bodnutí jedovatým ostnem mohli okamžitě 
použít protijed, tj. protištíří sérum byla jen mámivým snem. Sérum jsme sice 
měli, ale to vyžadovalo uchovávání v lednici při teplotě maximálně 6 stupňů 
celsia. Lednici jsme ale neměli a teploty při našem putování dosahovaly 
často až 38 stupňů celsia. Navíc, jeden můj přítel, který pracoval jako lékař-
toxikolog v alžírské bázi Pasteurova ústavu, mě varoval, že samotný atak 
štíra je méně nebezpečný než použití takového horkem ovlivněného, 
denaturovaného séra.  
Od objevu prvního štíra jsme už nikdy pod kameny nesahali a vždy je 

obraceli kladivem. Na to jsme si ale tak zvykli, že jsme v terénu obraceli 
kladivy i vzorky u nás, v štírůprostých Čechách, což kolegové sledovali jak 
se zájmem, tak s obavami o naše duševní zdraví netušíce, že je to vlastně 
vliv saharských pracovních podmínek  
Nebyl to však jediný vliv pouště a jejích štířích obyvatel, který nás ovlivnil i 

do budoucna. Zvykli jsme si jako samozřejmost, že před nazutím boty ji 
obrátíme a důkladně protřepeme, protože tmu milující štíři a občas i hadi, si 
snadno mohou splést odloženou obuv s doupětem a pohodlně se v ní usídlit. 
Překvapení majitele, který si takto obydlenou botu nazuje je pak krajně 
nepříjemné a minimálně velmi bolestivé. Naštěstí reflex zapůsobil natolik, že 
se nám vždy podařilo nevítané návštěvníky z oděvních součástí vytřepat. 
Jenže, tato samozřejmost důležitá na Sahaře a v tropech vůbec, působí po 

návratu domů do chladné Evropy, přinejmenším kuriózně a bývá zdrojem 
náramného veselí zejména v rodinách, protože člen rodiny, který si 
vytřepává boty v předsíni panelákového bytu, působí bezesporu poněkud 
zvláštním dojmem. 
Nakonec jsme milé štíry začali tak trochu zkoumat. Mě především zajímaly 

velmi rozšířené zvěsti o tom, že štír je-li zahnán do úzkých, vbodne si vlastní 
osten do těla a tak se zasebevraždí. Nevím kde, jak a kdy tato zkazka 
vznikla, ale měli jsme skvělou možnost ji ověřit v praxi. Několikrát jsme 
zahnali "žluté" i "černé" štíry do ohrádky z kamenů sestavených do úzkého 
a vysokého U, odkud nemohli uniknout. Můžeme všichni potvrdit, že fáma o 
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tom, že štír "v úzkých" se zabije vlastním jedem, je nehorázná pitomost. Ani 
jednoho z pokusných škorpionů nic podobného nenapadlo, naopak, zaujali 
obranný postoj s esovitě prohnutou metasomou nad hlavou a vztyčeným 
ostnem, kterým hbitě sekali na všechny strany. Někteři navíc poskakovali na 
vztyčených nohách dopředu i do stran, tvářili se značně bojovně a bodali do 
klacíku či do kusu papíru které jsme k nim přisunuli. Až když jsme je propustili 
na svobodu opatrným odvalením některé stěny kamenné pasti, prchali 
ulehčeně zpět do suti, kde se mohli schovat. 
Po určité době jsme si na pozoruhodné obyvatele skalních sutí docela 

zvykli a pozorovali je i zblízka, byť s patřičnou úctou k jejich jedu. Několik 
jsme jich ale museli chytit a preparovat pro naše zoology, protože z těchto 
končin neexistovala žádná faunistická dokumentace. Kuriózní je, že nám tito 
ulovení, mrtví chudáčci pečlivě upevnění v entomologické krabici velmi 
pomohli proti dotěrným Arabům na severu, kteří původně považovali naše 
vozidlo za vynikající objekt pro přepadení a rabování, ale prchali o překot, 
jen když jsem jim naše štíry ukázal. Ale to již je jiná historie. 
 

 
►►► Biografický slovník pracovníků v geologii a 

příbuzných oborech (pokračování) – Dehm až Demetrescu 
 Pavel Vlašímský 
► DEHM, Richard, prof. Dr. phil., německý geolog a paleontolog, 6. 7. 1907 

Nürnberg (Norimberk), Bavorsko, Německo – 20. 3. 1996 Mnichov, Německo. 
Jeho předkové z otcovy i matčiny strany byli rolníci, doložení od 1640. D. děda 

přesídlil do Nürnbergu a založil tam obchod, který posléze převzal D. starší bratr. 
D. se od mládí zajímal o geologii, sbíral přírodniny. 1917–26 navštěvoval 
gymnázium v Nürnbergu, od 1926 studoval přírodní vědy na universitách 
v Erlangen a Mnichově. Učitelé: F. Broili, E. Stromer von Reichenbach. U Broiliho 
získal 1930 doktorát po obhájení disertace Geologische Untersuchungen im Ries 
– Das Gebiet des Blattes Monheim (keuper, jura, terciérní moluska a savci 
v krasových výplních). Krátce učil na gymnáziu v Mnichově, poté na tamní 
universitě 1932 asistent v Institutu paleontologie a historické geologie, 1936 
docent. V habilitačním spisu 1935 se zabýval bohatými nálezy terciérních savců 
ve výplních krasových puklin v jihoněmecké juře. Pokračoval ve výzkumu 
terciérních savců v alpské molase v j. Německu. Pro získání srovnávacího 
materiálu se účastnil 1939–40 expedice s Joachimem Schröderem, 
konzervátorem Bayerische Staatssammlung für Paläontologie und historische 
Geologie, do podhůří (molasy) Himaláje v tehdejší britské korunní kolonii Indii, kde 
sbíral hlavně v neogenní formaci Siwalik. Expedice pokračovala do Austrálie, kde 
sbíral pleistocenní vačnatce v jeskynních výplních ve Wellington Caves a 
Wombegan Caves v New South Walesu. Po vypuknutí války byli členové expedice 
jako němečtí občané internováni nejprve v Melbourne (září–listopad 1939), poté 
v květnu 1940 v Nizozemské východní Indii (nyní Indonésie). Vrátili se přes 
Japonsko a SSSR, v červenci 1940 přijeli do Mnichova.  
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V době války byl D. 1941–45 mimořádným profesorem na universitě ve 
Strassburgu v Alsasku (1940 připojeném k Velkoněmecké říši; nyní Strasbourg, 
Francie) a zabýval se pleistocenními vertebraty oblasti Oberrhein. Po válce 1946 
docent Geologicko-paleontologického institutu university v Tübingen, od 1948 
s titulem Hauptkonservator (nástupce F. von Hueneho). 1950 řádný profesor v 
Institutu paleontologie a historické geologie na universitě v Mnichově, v 60. letech 
jeho vedoucí. S D. katedrou je personálně spjata funkce ředitele mnichovské 
Bayerische Staatssammlung für Paläontologie und historische Geologie. D. 
obnovil její sbírky, za války velmi poškozené. Pokračoval v geologickém mapování 
oblasti Riesu, paleontologickém výzkumu sladkovodní molasy a krasových výplní 
v jihoněmecké juře s nálezy savců (oligocén u Bernloch, miocén u Wintershof). 
Mnohé pukliny v krasu s nálezy fosílií sám objevil. 1951 předložil pokus o 
biostratigrafii svrchní sladkovodní molasy pomocí fosilních proboscideí a 
nosorožců. Dále studoval echinodermata Bundenbacher Schiefer devonu v pohoří 
Hunsrück v Porýní, suchozemská a sladkovodní moluska pleistocénu a holocénu. 
Účastnil se další expedice do neogénu formace Siwalik v s. Indii a do eocénu 
Ganda Kas v s. Pakistánu (listopad 1955–duben 1956). V říjnu 1976 odešel do 
penze, s universitou nadále spolupracoval, publikoval do 1986.  
1962 člen Bavorské akademie věd, 1972 člen-korespondent Rakouské akademie 

věd, 1991 čestný člen Society of Vertebrate Paleontology. Aktivní člen 
Paläontologische Gesellschaft, její předseda, 1984 čestný člen. Nejznámější žáci: 
H. Hagn, V. Fahlbusch, P. Wellnhofer, K.W. Barthel, W. von Koenigswald. 
Dehm, R. (1934): Listriodon im südbayerischen Flinz (Obermiocän). – Cbl. 
Mineral. Geol. Paläont., 1934, B, 513–528.  

– (1949): Das jüngere Tertiär in Südbayern als Lagerstätte von Säugetieren, 
besonders Dinotherien. – Neu. Jb. Mineral. Geol. Paläont., Abh, 90B, 1–30. 

– (1951): Zur gliederung der jungtertiären Molasse in Süddeutschland nach 
Saugetieren. – Neu. Jb. Geol. Paläont., Mh., 1951, 140–152. 

– (1978): Neue tertiäre Spaltenfüllungen im Süddeutschen Jura. – Mitt. Bayer. 
Staatssamml. Paläont. histor. Geol., 18, 289–313. 

– (1983): Miocene Hominoid Primate Dental Remains from the Siwaliks of 
Pakistan. In Ciochon, R. L. – Corrucini, R. S. (eds.): New Interpretations of 
Ape and Human Ancestry, 527–537. 

► DECHEN, Ernst Heinrich Carl von, prof. Dr. phil., Dr.h.c., německý geolog a 
státní úředník, 25. 3. 1800 Berlin, Německo – 15. 2. 1889 Bonn, Porýní, Německo. 
Pocházel z rodiny úředníka; matka, roz. Martuet, měla francouzské předky 

(hugenoty). D. studoval 1818–20 na universitě a Báňské akademii (Bergakademie) 
v Berlíně u Ch. S. Weisse geognosii (v duchu A. G. Wernera) a hornictví. Jeho 
spolužákem byl L. von Buch. Absolvoval praxi postupně jako horník, bergmeister 
a markšajdr v rámci báňských úřadů v Bochumi a Essenu v pruské Provincii 
Westfálsku, nakonec v Berlíně na ministerstvu vnitra (Innenministerium) v 
Ministerialabteilung für Berg-, Hütten- und Salinenwessen.  
1820 podnikl s Carlem von Oeynhausenem (později jeho švagr) studijní cestu po 

důlních revírech v Belgii, Francii a Velké Británii, 1823 s von Oeynhausenem a H. 
von La Rochem cestu horním Porýním. V objemném spise o této cestě 1825 
předložili prvá geologická pozorování z Rýnské Falce, Sárska, Vogéz, Odenwaldu, 
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Schwarzwaldu, porýnské nížiny v Alsasku, Lotrinska a Švýcarské Jury, s 
geologickou mapou a profilem 1 : 350 000. D. nastoupil do pruských státních 
služeb, 1826 jako báňský asesor, 1828 vrchní báňský asesor Vrchního báňského 
úřadu v Bonnu. Od 1831 v Berlíně na ministerstvu vnitra na Vrchním báňském 
hejtmanství (viz výše – Ministerialabteilung etc.) s titulem vrchní báňský rada, 1835 
tajný vrchní báňský rada (Geheimer Oberbergrat), zároveň 1834–41 mimořádný 
profesor hornictví na Báňské akademii v Berlíně. 1841–64 přednosta Vrchního 
báňského úřadu (Oberbergamt) pruské Provincie Porýní a Westfálsko v Bonnu, 
s titulem Berghauptmann. Zároveň profesor na universitě v Bonnu. 1864 odešel 
ze státní služby a věnoval se v Bonnu vědecké práci. 
1839 vydal kompilační geognostickou mapu Německa, Francie, Anglie a 

sousedních zemí 1 : 2 500 000. Po nástupu do funkce v Bonnu 1841 si s ohledem 
na rozvoj těžby uhlí stanovil za cíl provést geologické mapování území pruských 
Provincií Porýní a Westfálsko. Řídil 1855–65 zpracování Geologische Karte der 
Rheinprovinz und der Provinz Westfalen 1 : 80 000 (atlas 34 listů a textové 
vysvětlivky vyšly tiskem 1865), první geologické mapy ze z. části Německa (2. vyd. 
1870–84). 1866 vydal přehlednou geologickou mapu těchto provincií 1 : 500 000. 
Z podnětu Deutsche Geologische Gesellschaft vypracoval a 1869 vydal v Berlíně 
Geologische Karte von Deutschland (2 listy 1 : 1 400 000 a textové vysvětlivky).  
V dějinách geologického mapování Německa se období jeho aktivit označuje jako 
„Ära Dechen“. Slabinou tohoto mapování bylo, že málo využívalo poznatků 
paleontologie, jak upozorňoval později E. Beyrich.  
D. napsal více než 300 prací z geologie a báňských věd. 1885 uveřejnil 1. kritické 

vydání spisu Bergbuchlein Ulricha Rüleina z počátku 16. století (in Z. Bergrecht, 
26). Spolu s K.J.B. Karstenem vydával 1838-55 časopis Archiv für Mineralogie, 
Geognosie, Bergbau und Hüttenkunde. Dr.h.c. university v Bonnu. Aktivní člen 
Naturhistorischen Vereins der preussischen Rheinlande, jeho předseda a 1844 
spoluzakladatel časopisu Verhandlungen des Naturhistorischen Vereins etc. 
(později na jeho počest přejmenován na Decheniana). 1826 člen Geological 
Society of London, 1887 pařížské Académie des Sciences.  
Pod vlivem matky měl úzké vztahy ke geologům z frankofonní oblasti (přátelství 

s G. A. Daubréem ad.). Na jeho počest byla nazvána řada fosilních taxonů a 
jeskyně Dechenhöhle jv. od Dortmundu. D. se velmi zasloužil o rozvoj uhelného 
hornictví, hutnictví a železniční sítě v Porýní – Westfálsku, byl průkopníkem 
geologického výzkumu těchto zemí. 
Oeynhausen, C. von – Dechen, E. H. C. von – La Roche, H. von (1825): 
Geognostische Umrisse der Rheinländer zwischen Basel und Mainz etc. 2 d. 
Essen, 782 s. 

Oeynhausen, C. von – Dechen, E. H. C. von (1829): Die Insel Skye. – Arch. 
Mineral. Geognos. Bergbau Hüttenkde, 1, 1829, 56–104. 

Dechen, E. H. C. von (1831): Ueber das Vorkommen des Goldes in 
Niederschlesien. – Arch. Mineral. Geognos. Bergbau Hüttenkde, 3, 3–95 a 
237–361; 9, 3–173. 

Dechen, E. H. C. von (1839): Geognostische Uebersichstkarte von 
Deutschland, Frankreich, England und den Nachbarländer. Berlín; 2.přeprac. 
vyd. 1869. 
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– (1861): Geognostischer Führer zur Vulkanreihe der Vordereifel. Bonn; 2.vyd 
1886. 

– (1870–84): Erläuterungen zur Geologischen Karte der Rheinprovinz und der 
Provinz Westphalen. 2 d. Bonn, 892+933 s. 

► DEICHMÜLLER, Johannes Victor, Dr., německý geolog a prehistorik, 14. 4. 
1854 Dresden (Drážďany), Království saské, Německo – 3. 11. 1944 tamtéž, 
Velkoněmecká říše. 
Působil od 1877 v Staatliche Museum für Mineralogie und Geologie zu Dresden, 

jako asistent u H. B. Geinitze. Autor prací nejprve z geologie a mineralogie, ale od 
1891 se zabýval výlučně prehistorií. 1880–81 spolu s A.B. Castellim prováděli 
výkopy v terciéru v Jezuitské rokli u Kundratic v Českém středohoří; získaný 
paleobotanický materiál zpracoval H. Engelhardt.  
Aktivní člen společnosti Isis v Drážďanech, 1891 člen Deutsche Akademie der 

Naturforscher Leopoldina. 1909 obdržel od saského krále Rytířský kříž Albertova 
řádu 1. třídy. 
Deichmüller, J. V. (1882–84): Dyas oder die Zechsteinformation und das 
Rothliegende. 2 d. Kassel. 

► DEIKE, Georgie H., americký báňský odborník, konstruktér a podnikatel, 
1877–1963. 
Vystudoval 1902 báňské inženýrství na Pennsylvania State College 

v Pittsburghu. 1914 spolu s J. T. Ryanem založili v Pittsburghu firmu Mine Safety 
Applianees Company, zaměřenou na vývoj a výrobu důlních elektrických 
bezpečnostních lamp. Tyto lampy podle D. konstrukce dosáhly celosvětového 
rozšíření.  
1989 uveden do americké National Mining Hall of Fame v Leadville. 
► DEILMANN, Carl, německý báňský podnikatel, 29. 10. 1866 Marten z. od 

Dortmundu, Porúří, Německo – 21. 3. 1936 Dortmund, Porúří, Německo. 
Po smrti otce převzal rodinou firmu, zabývající se výstavbou dolů. 1900 založil ve 

firmě oddělení pro hlubinné vrtání, které mělo již 1904 v provozu 10 těžkých 
vrtných souprav. Podílel se na prospekci uhelných ložisek ve Westfálsku, j. 
Nizozemsku a Belgii, provedl první úspěšné průzkumné vrty na ropu v oblasti Celle 
– Hannover v s. Německu. Provedl řadu zlepšení vrtné techniky, na které získal 
patenty, zejména pro vrtání v tvrdých horninách. Po 1. světové válce většina jeho 
strojního vybavení byla v rámci reparací předána do Belgie. B. zařadil do programu 
firmy ražbu a výstavbu dolů ve zmraženém prostředí, proto vyvinul rychloběžný 
amoniakový kompresor pro teploty až do -50°C. 
► DEINES, Peter, prof. Dr., americký geochemik německého původu, 1936 

Hannoversch Münden sv. od Kasselu, Hannoversko, Německo – 2. 2. 2009 State 
College v. od Pittsburghu, Pennsylvania, USA. 
Vystudoval na universitě v Bonnu (MSc), ve studiu pokračoval v USA na 

Pennsylvania State University ve městě State College, kde 1967 získal PhD 
z geochemie a mineralogie. Na této škole zůstal, stal se profesorem geochemie a 
zastával řadu akademických funkcí. 2004 odešel do penze.   
Zabýval se geochemií stabilních izotopů C a O v plášťových produktech, 

v diamantu, grafitu, karbonátech, moissanitu a silikátových pevných roztocích, 
v plášťových xenolitech, izotopy C v plynných fázích CO2, CH4 a CO ve fluidních 
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inkluzích a v meteoritech. Studoval materiál z kimberlitových trubek v JAR a 
dalších státech. Spolu s Jeffem Harrisem z University of Glasgow vypracovali 
izotopické profily C a O u všech typů diamantů a některých doprovodných nerostů. 
Na základě výzkumu diamantů s inkluzemi sulfidů a oxidů usuzoval, že 
krystalizovaly spíše z fluid než z magmatu. V ultrahlubinných plášťových 
xenolitech (z hloubky více než 300 km) zjistil pouze malé izotopické variace při 
metasomatických změnách několik milionů let před kimberlitovou erupcí. Zabýval 
se termodynamikou a otázkou reservoárů C v plášti. Nesouhlasil s hypotézou, 
podle které při subdukci organický materiál generuje hodnotu delta13C nižší –
15‰.  
Aktivní člen Geochemical Society, 1981–88 její pokladník, poté čestný člen. 

Téměř dvě dekády v redakci časopisu Chemical Geology vedl Isotope Geoscience 
Section.  
Deines, P. – Gold, D. P. (1973): The isotopic composition of carbonatite and 
kimberlite carbonates and their bearing on the isotope composition of deep-
seated carbon. – Geochim. cosmochim. Acta, 37, 7, 1709–1733.   

Deines, P. – Wickman, F. E. (1985): The stable carbon isotopes in enstatite 
chondrites and Cumberland falls. – Geochim. cosmochim. Acta, 49, 89–95.   

► DE KONINCK, Laurent Guillaume, prof. Dr.med., belgický lékař a 
přírodovědec, 3. 5. 1809 Louvain (Leuven) v. od Bruselu, Holandské království 
(nyní Belgie) – 15. 7. 1887 Liége (Lutych), Belgie. 
Narodil se v době francouzské nadvlády (král Ludvík Bonapart), většinu života 

prožil v (od 1831) samostatné Belgii. Na Katolické universitě v Louvain studoval 
přírodní vědy, fyziku a medicínu. Po získání doktorátu z medicíny a farmacie 
provozoval v Louvain lékařskou praxi. Ze záliby se věnoval chemii a paleontologii. 
Absolvoval praxi v chemických laboratořích v Paříži a Německu. 1835–76 profesor 
průmyslové chemie na universitě v Liége.  
Hlavním D. badatelským zájmem byla paleontologie a stratigrafie belgického 

spodního karbonu, označovaného v té době jako uhelný vápenec (Calcaire 
carbonifere), později dinantien. Pracoval v oblasti Tournai v jz. Belgii, Waulsort, 
Nameche a Visé sv. od Liége, kde postupně v letech 1843–83 upřesňoval členění 
spodního karbonu na litostratigrafické jednotky. Souhrn Faune du calcaire 
carbonifere de la Belgique vydal v 6 dílech 1880–87 (in Ann. Mus. roy. Hist. natur. 
Belgiq., Sér. paléont.). Stal se mezinárodní autoritou v oboru fauny, zejména 
molusk spodního karbonu ve vápencovém vývoji. Zpracovával i fosilní materiál 
z dalších útvarů paleozoika, vč. materiálu zaslaného ze zahraničí (z Velké Británie, 
New South Walesu v Austrálii aj.). Popsal mnoho nových taxonů. Z jeho kolekce 
fosilní fauny se zachovala jen malá část na universitě v Liége. 
De Koninck, L. G. (1842–44): Descriptions des animaux fossiles, qui se trouvent 
dans le terrain carbonifere de Belgique. 2 d. Liége, 650 s. 

– (1858): Sur quelques Crinoides paléozoïques nouveaux de l´Ángleterre et de 
l´Écosse. – Bull. Acad. roy. Belgiq., 2me Sér., 3, 13–28. 

– (1882): Notice sur la famille des Bellerophontidae suivi de la description d´un 
nouveau genre de cette famille. – Ann. Soc. géol. Belgiq., 9, 74–96.  

► DELBOS, Léon, Dr., francouzský geolog a informatik, 1928 Laguenne jv. od 
Tulle jv. od Limoges, department Correze, Francie – 12. 2. 1998 
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Studoval na universitě v Clermont-Ferrand u Maurice Roquese. Po absolvování 
vojenské služby působil od 1953 v koloniální Service géologique du Madagaskar. 
Zde vypracoval a poté obhájil doktorskou práci o granitech oblasti Tananarive 
(nyní Antananarivo). Po osamostatnění Madagaskaru se D. 1961 vrátil do Francie, 
nastoupil do geochronologické laboratoře na universitě v Clermont-Ferrand u M. 
Roquese. Podílel se na prvých francouzských geochronologických studiích. 
1965 přešel do BRMG v Orléansu, kde se stal vedoucím dokumentačního 

oddělení. V BRMG vytvořil informatický systém a od 1968 zahájil vydávání 
francouzské geologické bibliografie. Od počátku 70. let se věnoval kooperaci 
s geologickými službami evropských zemí a s American Geological Institute na 
zpracování mnohojazyčného věcného hesláře z geologických věd Thésaurus 
multilingue en science de la Terre. Po 26. mezinárodním geologickém kongresu 
v Paříži 1980 se zapojil do projektu UNESCO Réseau Panafricain, zaměřené na 
výzkum Afriky, jako vedoucí jeho Geologického informačního systému (PANGIS). 
V rámci tohoto projektu založil časopis Pangea. 
Člen redakční rady časopisu Chronique Recherche Miniére. President 

Commission of Documentation IUGS.  
► DELÉPINE, Gaston, kanovník (Chanoine), francouzský geolog a paleontolog, 

1878–1963 
Působil v Institutu catholique (katolická universita) v severofrancouzském Lille. 

Zabýval se geologickým mapováním, stratigrafií a paleontologií devonu a karbonu, 
zejména jejich mořskou faunou na území Francie, j. Belgie a tehdejšího 
francouzského protektorátu Maroka. 
Spolupracoval s W. J. Jongmansem, společně iniciovali uspořádání Kongresu o 

karbonu v nizozemském Harleenu 1927. Na kongresu přednesl příspěvky Les 
faunes du dinantien de l´Europe Occidentale a La faune marine du houiller du 
Limbourg Néerlandais. Velký zájem vědců a úspěch kongresu umožnil jeho 
pravidelné opakování v dalších letech.  
Delépine, G. (1922): Contributions a la connaissance des terrains jurassiques 
de la feuille de Mézieres. – Bull.  Serv. Carte géol. France, 145, 25, 1921–
1922.   

Lecointre, G. – Delépine, G. (1933): Études géologiques dans la région 
paléozoique comprise entre Rabat et Tiflet. – Notes Mém. (Rabat), 28. 

Délepine, G. (1940): Les Goniatites du Dinantien de la Belgique. – Mém. Mus. 
roy. Hist. natur. Belgiq., 91, 1–91. 

► DELESSE, Achille Ernest, prof. Ing., francouzský geolog a mineralog, 3. 2. 
1817 Metz, Lotrinsko, department Moselle, v. Francie – 24. 3. 1881 Paříž, Francie 
Vystudoval na École polytechnique v Paříži, poté podnikl studijní cestu po 

Evropě. Přednášel v různých institucích, mj. jako profesor na universitě v Paříži, 
později na École des Mines. Zároveň generální inspektor francouzských dolů. 
V letech 1845–62 francouzští vědci D., Durocher a A. Daubrée vydali 

průkopnické studie o metamorfovaných horninách, s rozlišením regionální a 
kontaktní metamorfózy. D. dále studoval horniny z mořského dna, 1860 vydal 1. 
souhrnnou práci o marinních sedimentech. Jako mineralog se zabýval zejména 
pseudomorfózami, prováděl chemické analýzy nerostů. Vypracoval agronomickou 
a hydrologickou mapu okolí Paříže. 
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1862 president Société géologique de France. 1879 zvolen do pařížské 
Académie des Sciences. 
Delesse, A. E. (1857–58): Etudes sur le métamorphisme des roches. 
– (1860): Lithologie du fond des mers. 
► DELGADO, Joaquim Filippe Nery da Encarnacao, portugalský důstojník, 

vojenský inženýr a geolog, 26. 5. 1835 Elvas v. od Lisabonu, Alto Alentejo, 
Portugalsko – 3. 8. 1908 Figueira-da-Foz j. od Porta, Portugalsko. 
Jako devítiletý vstoupil do vojenské školy v Lisabonu (Lisboa), po jejím 

absolvování působil v úřadu pro veřejné práce. Poté studoval astronomii, 
mineralogii, geologii a topografii na Escola Politécnica v Lisabonu. Pracoval jako 
geolog v portugalské státní geologické službě (Seccao da Direccao Geral dos 
Trabalhos Geológicos, poté Comissao Geológica de Portugal), zřízené v rámci 
geodetické služby Ministerstva veřejných prací, od jejího založení 1857. Po smrti 
jejího 1. ředitele generála Carlose Ribeiry (1813–82) byl s hodností generála 
1882–1908 její 2. ředitel. Od 1901 se instituce jmenovala Comissao do Servico 
Geológico.  
Pracoval v terénu převážně v j. části země, v. a jv. od Lisabonu, zabýval se 

stratigrafií a paleontologií paleozoika, terciéru a kvartéru, nálezy fosilních 
hominidů, speleologií, aplikovanou geologií. Z paleozoika studoval zejména 
kambrium a silur. V oblasti Alto Alentejo objevil bohatá naleziště fauny spodního a 
středního kambria, v té době označované v Barrandově smyslu jako primordiální 
fauna. Zabýval se i silurskou faunou s graptolity z Barrancos a San Domingos, 
trilobity spodního siluru (nyní ordovik) z Bucaco, kulmem u Mértola v jv. 
Portugalsku. 1889 studoval terciér na lokalitě Otta, prováděl vykopávky v jeskyni 
Furninha. Měl velký podíl na vypracování prvých geologických map Portugalska 1 
: 500 000, 1876 spolu s C. Ribeirou, 1899 s francouzským geologem pracujícím 
v Portugalsku Paulem Choffatem. 
Podnikl studijní cesty do zahraničí, zejména po územích paleozoika: 1878 

Španělsko (Huelva – ložiska pyritu Rio Tinto a Tharsis, Ciudad Real – Almadén, 
Madrid, Leon, Asturie), 1881–82 Itálie, Francie, Německo a habsburská 
monarchie, 1888 Velká Británii. Na těchto cestách porovnával získané poznatky 
se svými pozorováními v Portugalsku, studoval organizaci geologického výzkumu 
a muzejních sbírek v různých zemích. Při cestě 1881–82 navštívil v Německu 
výskyty v Durynsku a Fichtelgebirge, K. von Zittela a C. W. von Gümbela. 
Z Mnichova odjel do Vídně a poté do Prahy, kde navštívil J. Barranda, se kterým 
konzultoval svoje nálezy. Barrande jeho řazení nálezů z Barrancos a Bucaco 
schválil. D. se částečně přiklonil k Barrandově hypotéze kolonií (u San Domingos 
uvažoval D. o „koloniálním“ charakteru fauny). 1881 vícepresident 2. 
mezinárodního geologického kongresu (MGK) v Bologni, účastnil se 1888 4. MGK 
v Londýně. Stal se členem komise pro Geologickou mapu Evropy. Zemřel 
v důsledku onemocnění po namáhavých terénních pracech. 
Zasloužil se o organizaci geologického výzkumu v Portugalsku, je jedním z 

průkopníků portugalské geologie. D. shromážděná sbírka fosílií a hornin je 
v Museu Geológico v Lisabonu, představuje významný dokladový materiál pro 
paleontologické a stratigrafické studie. 
Ribeiro, C. – Delgado, J. F. N. (1876): Carta Geológica de Portugal (escala 1 : 
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500 000). Lisboa. 
– (1886-87): Étude sur les Bilobites et d´autres fossiles des quartzites de la 
base du systéme silurique du Portugal. - Mém. Sect. Trav. géol. Portugal, 
1886, 113 s.; 1887, 76 s. 

Delgado, J. F. N. - Choffat, P. (1899): Geological Map of Portugal 1 : 500 000. 
Lisboa 

– (1908): Systéme Silurique du Portugal. Etude de stratigrafie paléontologique. 
- Mém. Comm. Serv. géol. Portugal, 1908, 245 s. 

► DELIUS (též DELLUS), Christoph Traugott, prof., rakouský báňský odborník 
německého původu, 1728 Wallhausen a. H. z. od Sangerhausenu z. od Halle, 
Království saské, Německo – 21. 1. 1779 Firenze (Florencie), Velkovévodství 
toskánské, Itálie. 
O jeho vzdělání jsou v literatuře rozporné údaje. Snad absolvoval báňskou školu 

ve Smolníku (nyní Slovensko), podle jiných studoval práva na universitě ve 
Wittenbergu (nebo v Tübingen?), zároveň se zajímal o matematiku a přírodní 
vědy, proto přešel do Vídně, kde 1751 získal od habsburské císařovny Marie 
Terezie (nebo Dvorské komory) stipendium a vystudoval Báňskou a lesnickou 
akademii v Banské Štiavnici (v té době Schemnitz/Selmecbánya, Uherské 
království; nyní Slovensko). Od 1753 zastával různé funkce v báňské správě 
Uherského království: štajgr v Banské Štiavnici, důlní měřič ve Smolníku, od 1756 
v Banátu markšajdr a ředitel báňské školy ve městě Oravita (nyní Rumunsko). 
V Banátu povýšil, 1761 báňský správce, 1764 vrchní báňský správce 
(Oberbergverwalter), vedoucí báňského soudu a přísedící báňského kolegia 
(Bergkollegium). 1770 císařovnou jmenován báňským radou (Bergrat) a povolán 
na Báňskou a lesnickou akademii v Banské Štiavnici. V období 26. 11. 1770–30. 
3. 1772 profesor hornictví, praktické chemie a markšejderství (podle části literatury 
metalurgie, mineralogie) na katedře nauky o hornictví Báňské a lesnické akademii, 
prvý profesor těchto oborů na škole. Na této škole byly nejprve zřízeny katedry 
chemicko – metalurgická a matematicko – fyzikální, teprve po založení katedry 
hornictví (dekret Dvorské komory z 14. 4. 1770) získala škola definitivní podobu. 
H. přes krátké působení přispěl ke zvýšení její úrovně. 1772 byl jeho nástupcem 
Tadeáš Peithner.  
Od 1772 rada Dvorní komory (Hofkommissionsrat, později Wirkliche Hofrath), 

zároveň asesor vrchního báňského a mincovního kolegia ve Vídni. 1775–76 
podnikl cestu po báňských provozech v Uherském království za účelem 
modernizačních opatření. Zaváděl v dolech strojní vybavení, zdokonalil dobývací 
metody (sestupkové dobývání aj.). Vydal učebnici hornictví (Anleitung etc., 1773), 
která představuje podrobný popis báňské činnosti v dědičných zemích 
rakouských, ve své době byla nejlepším dílem v oboru; vyšla v řadě vydání a byla 
přeložena do několika jazyků. Nahradila dosud užívané kompendium G. Agricoly 
De re metallica (1556). Navazoval sice na Agricolu, ale pojednával i o nových 
metodách, např. o střelné prácii. D. 1770 předložil hypotézu o rudonosných 
roztocích, nasycených CO2 a dalšími chemicky aktivními složkami (podobně jako 
u N. Stenona tyto představy předjímaly teorii hydrotermálních procesů).  
Shromáždil sbírku nerostů, sestavenou podle vlastního systému. V pozůstalosti 
sbírku uspořádal A. Rupprecht.  
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Zemřel v Toskánsku během cesty na léčení k moři. Uznáván jako organizátor 
hornictví na území habsburské monarchie. 
Delius, Ch. T. (1770): Abhandlung vom Ursprunge der Gebirge und Erzadern. 
Leipzig 

– (1773): Anleitung zu der Bergbaukunst nach ihrer Theorie und Ausübung etc. 
Wien; 2.vyd. 1806; franc. překl. Paris 1778. 

► DEL RIO y FERNANDEZ, Andrés Manuel (též Andreas), mexický báňský 
odborník a mineralog španělského původu, 1764 Madrid, Španělsko – 1849. 
Studoval nejprve na koleji San Isidro a universitě v Alcalá de Henares v. od 

Madridu. Absolvoval z teologie a klasických jazyků, ale zajímal se o experimenty 
z fyziky. Ve studiu pokračoval na nové španělské Báňské akademii v Almadénu, 
kde studoval hornictví a mineralogii, poté v Paříži chemii, přírodní vědy a medicínu. 
1791–92 studoval mineralogii a geognosii na Báňské akademii (Bergakademie) v 
saském Freibergu u A.G. Wernera, kde se spřátelil se spolužákem A. von 
Humboldtem. Krátce studoval metalurgii, chemii a důlní měřictví na Báňské a 
lesnické akademii v Banské Štiavnici v habsburské monarchii (v té době 
Schemnitz/Selmeczbánya; nyní Slovensko). Podnikl studijní cesty po hutních 
provozech a dolech v Anglii (zejména na rudy Sn v Cornwallu, 1791) a po důlních 
provozech v habsburské monarchii (Transylvánie, Čechy aj.) a v Sasku (1792). 
1793 chtěl pokračovat ve studiích chemie v Paříži u Lavoisiera, ale kvůli 
revolučnímu teroru Francii opustil. 1794 byl jmenován profesorem a vedoucím 
katedry mineralogie na novém Real Seminario de Mineria, obdobě báňské 
akademie (za ředitele Fausto de Elhuyara) v Mexiku, hlavním městě tehdejší 
španělské kolonie (místokrálovství) Nové Španělsko. Do Mexika přivezl rozsáhlou 
sbírku nerostů z evropských nalezišť. Přednášel od dubna 1795. Klasifikaci 
nerostů a hornin používal podle pojetí Wernerova. Absolventi 1. ročníku školy 1798 
nastoupili na místa důlních inženýrů a ředitelů v různých částech španělské 
Ameriky, v dnešní Peru, Chile, Argentině a Guatemale. 1804 přeložil z němčiny do 
španělštiny a vydal v Mexiku mineralogické tabulky D. L. G. Karstena (z 1800). 
1801 objevil v hnědé olověné rudě (plomo pardo) v nerostu vanadinitu z ložiska 

rud Pb Cardonal u Zimapanu s. od Mexika nový prvek s atomovým číslem 23, který 
nazval erythronium. Název se ale neujal (1831 švédský chemik N. G. Sefström 
prvek znovu objevil v hutním produktu z rudy Fe z Tabergu a nazval vanadium). 
1803 se D. setkal v Mexiku s A. von Humboldtem na jeho americké expedici, 
předal mu originální vzorek rudy obsahující nový prvek k výzkumu, kterým se pak 
zabývala řada chemiků (F. Wöhler, J. J. Berzelius aj.). Napsal 1. mexickou 
učebnici mineralogie.  
V době bojů za nezávislost Mexika byl 1820 členem delegace jednající v Madridu 

o udělení nezávislosti. Od 1821 byl nástupcem Elhuyarovým na místě ředitele 
Seminario de Mineria. Po vyhnání Španělů z Mexika 1828 odešel do USA, usadil 
se v Philadelphii, spřátelil se s mineralogy a sběrateli okolo American 
Philosophical Society. Shromáždil zde novou sbírku nerostů a fosílií. 1832 nebo 
1834 se mohl vrátit na školu do Mexika. 1847 odešel do penze. Mineralogickým 
výzkumem se zabýval do konce života. Svoji sbírku 1847 věnoval báňské škole. 
Její menší část se uchovala na Escuele de Ingenieria na Národní universitě 
(Universidad Nacional) v Mexiku, větší část byla zničena a rozebrána při četných 
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bouřlivých politických událostech v pozdějším vývoji Mexika.  
Del Rio, A. M. (1804): Discurso de las vetas. - Anal. Cienc. natur. (Madrid), 7, 
19, 30–48. 

– (1805): Elementos de orictognosia o sea el conocimiento de los fosiles. 
México; 2. vyd. Philadelphia 1832. 

– (1832): The brown lead ore of Zimapan. – Monthly Amer. J. Geol. natur. Sci., 
1, 438–440. 

► DELUC (též DE LUC), Jean André, prof. Dr., švýcarský přírodovědec, 8. 2. 
1727 Geneve (Ženeva), Švýcarsko – 7. 11. 1817 Windsor z. od Londýna, 
Berkshire, Velká Británie. 
Zpočátku se živil jako učitel matematiky a přírodních věd, pak jako obchodník. Již 

v mládí se zabýval fyzikou, chemií a geologií, při obchodních cestách po Evropě 
sbíral nerosty a rostliny. Později působil v politice: 1768 vyslanec v Berlíně a 
Paříži, 1770 člen Velké rady v Geneve. 1773 odešel do exilu, stal se učitelem a 
průvodcem britské královny Charlotty Sofie Meklenburské při jejích cestách po 
Evropě. Rovněž byl společníkem při cestách osvícenského myslitele J. J. 
Rousseaua (1712–78). 1798–1804 honorární profesor filosofie a geognosie na 
universitě v Göttingen v Hannoversku (v té době v personální unii s Velkou 
Británií). Po obsazení Hannoverska francouzskými vojsky za napoleonských válek 
odešel do Londýna, později žil střídavě ve Velké Británii, Berlíně, Hannoveru a 
Braunschweigu.  
Všestranný badatel, psal práce z fyziky, meteorologie, chemie, kosmologie, 

geologie, geografie, sociální politiky, filosofie a teologie. Zkonstruoval barometr a 
hygrometr, studoval tlak sloupce rtuťového. Napsal 1. vědeckou práci o stanovení 
výšky barometrem. Stanovil, že voda má maximální hmotnost při 4° C. 1783 
podnikl cestu Švýcarskou Jurou v okolí Neuchatelu, při které začal studovat 
význam eroze pro vývoj reliéfu. Psal o zvrásnění Jury, krasových jevech, původu 
eratických balvanů (měly vznikat v důsledku erupcí plynů z hloubky, 1779). 
Důsledkem eroze ve vápencové krajině byl podle D. katastrofický vývoj (na 
příkladě pohoří Creux du Van/du Vent jz. od Neuchatelu). K erozi docházelo 
působením katastrofických vodních nebo bahenních proudů v území, kde došlo 
v té době k výzdvihu kůry (1820). Usoudil, že pouze vegetace chrání krajinu před 
erozí. Zahájil diskusi o erozi ve vztahu k zemědělství, což souvisloselo s úsilím 
britského krále Jiřího III. (vládl 1760–1811) o reformu britského zemědělství. 
Pravděpodobně jako prvý uvažoval o spraši jako eolické usazenině. V kosmologii 
D. usiloval o smíření biblické představy o stvoření světa s poznatky geologie (8 dní 
v knize Geneze interpretoval jako geologické epochy). Vydal obsáhlé popisy svých 
cest po Evropě. 1778 užil pojem „geologie“ v pojetí zhruba odpovídajícím moderní 
definici.  
Člen Royal Society of London a pařížské Avadémie des Sciences. Průkopník 

výzkumu hor a erozních procesů. 
Deluc, J. A. (1772–84): Recherches sur les modifications de l´atmosphere, ou 
teorie des barometre set des thermometres. 2 d. Geneve; 2. vyd. 1784, 4 d. 

– (1778): Glaciers in Savoy. 
– (1778-80): Lettres physiques et morales sur les montagnes et sur l´histoire de 
la terre et de l´homme. 6 d. Paris. 
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– (1787): Nouvelles idées sur la météorologie. 2 d. Paris 
– (1809): Traité élémentaire de geologie. 
– (1810): Voyage géologique dans le Nord de l´Europe. 3 d. London 
– (1813): Voyages géologique en France, en Suisse et an Allemagne. 2 d. 
London. 

► DE MARCHI, Luigi, prof., italský fyzický geograf, 1857–1936.Vystudoval fyziku 
na universitě v Pavii, kde zůstal a získal titul soukromého docenta pro obor 
meteorologie, ale zabýval se hlavně glaciologií. Poté vedoucí katedry geofyziky na 
universitě v Napoli, 1904 profesor a vedoucí katedry fyzické geografie na Fakultě 
matematických, fyzikálních a přírodních věd na universitě v Padově.  
Zabýval se teoretickou meteorologií a fyzikou Země, do kterých prosazoval 

matematické metody, dále prováděl limnologická měření na jezeře Como. Jako 
glaciolog zdůrazňoval fyzikální stránku procesů, pohyb údolních ledovců 
vysvětloval jako projev „kinematických vln“ (Le cause dell´ era glaciale. Pavia 
1895; 1911). V souvislosti s výzkumem kvartérních zalednění diskutoval 
s úvahami S. Arrhenia o skleníkovém efektu, zdůrazňoval vliv kolísavého obsahu 
vodních par v atmosféře. Organizoval výzkumné plavby po Jaderském moři, 
studoval morfologii a přílivovou zónu benátské laguny (Laguna Veneta), zabýval 
se speleologií, hydrogeologií nížiny Veneta, termálními prameny u Montegrotto 
Terme jz. od Padovy, evolucí sítě vodotečí v Colli Euganei z. od Padovy, 
recentními tektonickými pohyby, studoval změny u pláží na pobřeží Ligurie a 
Veneta. Usiloval položit matematické základy teoretické geomorfologie, např. 
pomocí teorie o rovnováze tvarů terénu (1911). Usiloval o mezinárodní spolupráci 
při výzkumu klimatických změn, předvídal základní environmentální problémy. 
Jeho spis Trattato di Geografia Fisica per le Universita (Milano 1901) je 
pravděpodobně ve světové vědě prvým souhrnem poznatků fyzické geografie.  
Aktivní člen akademie věd v Padově (Accademia Galileiana di Scienze, Lettere 

ed Arti, též Accademia Patavina), 1933–35 její president. Za 1. světové války 
zahynul jeho syn a kolegové z university Antonio De Toni a Giuseppe Ferugio, za 
2. světové války jeho asistent a posléze profesor university v Padově Bruno 
Castiglioni. Nejznámějším D. žákem byl Antonio Renato Toniolo, profesor na 
universitách v Pise a Bologni. Průkopník italské fyzické geografie.  
► DEMBOWSKI, Zdzislaw, Dr. Inź., polský geolog a organizátor vědecké práce, 

1925 Zakopane, j. Polsko – 25. 9. 2005 na Krétě, Řecko. 
Během německé okupace žil v Krakově, od 1943 jako člen odbojové Armii 

Krajowej. Po skončení války od 1946 studoval na Geologicko-měřické fakultě 
Akademie hornicko-hutnické (Akademia górnicko-hutnicza, AGH) v Krakově. 1951 
absolvoval jako inženýr specializace důlní geologie. Od té doby působil v polské 
části hornoslezské pánve, nejprve 1952 jako geolog v černouhelném dole 
Ziemowit v Ledzinách jv. od Katovic, od 1953 v Biuro Dokumentacji Geologicznych 
v Katovicích. Prováděl geologickou dokumentaci černouhelných ložisek. 1958 
přešel do Státního geologického ústavu ve Varšavě (Państwowy Institut 
Geologiczny, PIG), pracoval v terénní základně PIGu v Czeladźi sv. od Katovic. 
Prosadil 1960 přenesení základny do Sosnowiec (posléze Odzial Górnoślaski 
PIG), stal se jejím vedoucím. Vedl prospekční práce, zejména na černé uhlí, 
mapovací a hydrogeologické práce. Inicioval sedimentologický výzkum karbonu 
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polské části hornoslezské pánve. 1964 získal doktorát po obhájení práce Rozwój 
i wyksztalcenie warstw libiaskich w Górnoślaskim Zaglebiu Weglowym u S. 
Doktorowicze-Hrebnického. Byl spoluautorem projektu vrtného průzkumu 
černouhelného karbonu v oblasti Lublinu v jv. Polsku, mezi Hrubieszówem a 
Radzyńem Podlaskim. Výsledkem byl objev a 1972 výpočet zásob ložiska černého 
uhlí u Leczna v. od Lublinu. D. se podílel na vyřešení identifikace slojí 
v hornoslezské pánvi (1964), monografii o lublinském karbonu 1966 a o 
hornoslezském karbonu 1972. 
Od 1. 5. 1973 předseda Ústředního geologického úřadu (Centralny Urzad 

Geologii, CUG) ve Varšavě, nejvyšší představitel polské geologie. V jeho funkčním 
období došlo v Polsku k rozvoji prospekce na černé uhlí, bauxity, rudy Pb-Zn, síru 
aj., geofyzikálních prací (seismické profily aj.), strukturního výzkumu ad. Zároveň 
přednášel jako externí profesor na Geologické fakultě varšavské university. 
Částečně se mu podařilo zvýšit prestiž geologie v rámci polské ekonomiky. 1985 
byl CUG zrušen, bylo zřízeno Ministerstvo životního prostředí a přírodních zdrojů 
(Ministerstwo ochrony środowiska i zasobów naturalnych). D. byl převeden do 
Plánovací komise při polské vládě. Po převratu se 1995 stal členem geologické 
rady Ministerstva životního prostředí a přírodních zdrojů.  
Obdržel Krzyz oficerski orderu odrodzenia Polski. Pochován do rodiné hrobky 

v katolickém oddělení pravoslavného hřbitova ve Varšavě.  
► DEMEK, Jaromír, prof. RNDr., DrSc., čs.-český fyzický geograf, geomorfolog 

a krajinný ekolog, 14. 8. 1930 Sokolnice jv. od Brna, ČSR – 5. 2. 2017. 
Vystudoval na universitě v Brně u Jana Krejčího (1952 RNDr.). Od 1958 

v Kabinetu pro geomorfologii ČSAV, založeném v Brně 1952 Františkem 
Vitáskem. Po Vitáskově rezignaci 1960 vedoucí tohoto pracoviště, 1963 
začleněného do nového Geografického ústavu ČSAV v Brně; s podporou R. 
Kettnera ještě 1963 jmenován jeho ředitelem. Publikoval práce z geomorfologie a 
o periglaciálních jevech, zvláště o vývoji svahů v různých klimatických a 
strukturních podmínkách. V polovině 60. let D. a T. Czudek (1932–2017) zahájili 
dlouholetý výzkum kryogenních jevů (permafrost, termokras) v Jakutsku (Sibiř, 
SSSR; nyní Rusko), se snahou o aplikaci získaných poznatků na pleistocenní 
periglaciální jevy ve středoevropském prostředí (aktuogeologická koncepce). 
Studoval i půdní erozi. Od 1970 byl ovlivněn britským geomorfologem C. 
Embletonem (1931–94), jeho důrazem na geomorfologické mapování. Během 
Embletonova pobytu u D. v Brně edičně připravili Guide to medium-scale 
geomorphological mapping (Brno 1978). D. byl zvolen presidentem subkomise 
Mezinárodní geografické unie (IGU) pro geomorfologické mapování. Odklonil se 
od Krejčího školy, přikládal geomorfologickému mapování nepřiměřený význam, 
což bylo později kritizováno. 1971 hlavní redaktor syntézy Geography of 
Czechoslovakia. 1973 DrSc. 1978 odvolán z ředitelské funkce. Počátkem 80. let 
na studijním pobytu u C. Embletona na universitě v Londýně. Zároveň přednášel 
na katedře geografie university v Brně (1966 docent). 1987 přešel na 
Přírodovědeckou fakultu university v Olomouci jako vedoucí katedry geografie a 
didaktiky geografie, 1993 profesor. Vedle fyzické a teoretické geografie se začal 
zabývat problémy ochrany krajiny a životního prostředí.  
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Uveřejnil více než 500 prací, vč. řady učebnic, mj. první českou učebnici pro obor 
Obecná geomorfologie (Praha 1987). Podílel se na Zeměpisném lexikonu České 
socialistické republiky, resp. České republiky (1987; 2. vyd. 2006; 3. vyd. 2014) a 
na Atlasu krajiny České republiky (2007–10), v edici Chráněná území České 
republiky (1999–2009) na geomorfologických charakteristikách jednotlivých 
regionů. V rámci Karpatsko-balkánské geologické asociace spoluinicioval založení 
Karpatsko-balkánské geomorfologické komise (během symposia v září 1963 v 
Krakově a Bratislavě). 1978 člen Deutsche Akademie der Naturforscher 
Leopoldina. Čestný člen České geografické společnosti, obdržel čestné medaile 
universit v Brně, Olomouci a Vídni a další ocenění. 
Demek, J. – Kukla, J. (1969): Periglazialzone, Löss und Paläolithikum der 
Tschechoslovakei. Brno, 158 s. 

Demek, J. (1972): Manual of detailed geomorphological mapping. Praha, 344 s. 
– (1972): Klasifikace a terminologie kryogenních tvarů. – Sbor. Českosl. 
Společn. zeměp., 77, 303–309. 

Demek, J. – Zeman, A. (1979): Typy reliéfu Země. Praha, 327 s. 
Demek, J. (1998): K otázce výskytu pleistocenních ledovců s chladnou bází 
v České vysočině (Česká republika). – Geogr. Čas., 50, 3–4, 211–219. 

Demek, J. – Bína, J. (2012): Z nížin do hor: geomorfologické jednotky České 
republiky. Praha. 

► DEMETRESCU, Georghe, prof., rumunský astronom a geofyzik, 1885–1969. 
Profesor university a ředitel observatoře v Bukurešti. Prvý prováděl v Rumunsku 

systematický astronomický a seismologický výzkum. Člen Rumunské akademie 
věd. 
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►►► Informace pro čtenáře 
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 Tamara Sidorinová 
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 Zdeněk Táborský 
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♦ Prosba o informace Jiří Jiránek 

Pro chystanou knížku o českých geolozích – emigrantech a exulantech – 
sháníme informace mezi pamětníky. U jednotlivých osob, mužů i žen, by 
mělo jít o zachycení původu, studia, života v ČR před opuštěním republiky, 
o vlastní emigraci a profesním i osobním životě v zahraničí, případně po 
návratu do vlasti. Postačí i dílčí a heslovité údaje, vítány budou i fotografie. 
Vedle zhruba třicítky známých osobností, o nichž máme dostatek údajů, jde 
zejména o níže uvedená jména geologů a techniků, o nichž víme jen 
minimum nebo vůbec nic. Seznam určitě není úplný, mnohá jména nám 
mohla uniknout, zvláště těch mimopražských (brněnských, ostravských, 
olomouckých aj.), a proto přivítáme i informace o dalších. Jde o následující 
jména (abecedně a bez titulů): 
Matěj Blecha, Václav Blutstein, Milena Bučková, Jitka Budilová, Michal 

Bukovanský, Rudolf Čech, Klement Danda, Vilém Dmitrijev, Michal + Helena 
Dobrovi, Jiří Douša, Eva (Věra?) Fahnrichová, Jiří Fišer, Werner Franke, 
Jarmila Fuchsová, Marta Gregorová-Hönigová, Hradil (Dubí), Milan Hradský, 
Jaroslav + Dana Jakubcovi, Luboš Jansa, Milan Jůzek, Luboš Kabátek, 
Leonard Kalaš, Zdeněk Kálenský, Jiří Kheil, Hana Kleinová, Eva 
Klobouková-Svojsíková (známá též jako Eva Maria O´Staffin), Konček, Jozef 
Kováčik, Johana Krásná, Antonín Kudrna, Vlado Kupčík, Imrich Kušnír, 
Radko Kühnel, Bohuslav + Lucie Loumovi, Emil Makovický, Karel Miškovský, 
Miloš Motys, Petr Nabělek, Václav Novák, Ivanka Opavská, Jiří Palacký, 
Michal Pečený, Pekar, Vladimír Peksa, Jiří Píka, Stanislav Ruben 
Ploskonka, Tomáš Poetsch, Josef Popelář, Vendulka Poštolková-
Drahovzalová, Marcela Procházková, Marcela Remková, Milena Rohanová, 
Vladimír Růžička, Ervín + Viera Scheibnerovi, Vlastislav (Vladislav?) 
Stejskal, Jiří Strnad, Věra Smrkovská-Rosam, Arnošt Šíma, Jiří Špott, Miloš 
Štěpánek, Eva Trojanová, Věra Turková-Kryštofová, Oldřich Unger, Václav 
Vajner, Rostislav Válek, Ivo Vavrda, Ján Weiser, Alexandr Záporožec, Viktor 
+ Hana Zemánkovi, Eva Žofčáková-Dvořáková. 
Jména informátorů mohou být zveřejněna či nikoliv – podle přání každého. 
Informace, prosím, zasílejte na: Jiří Jiránek, Paprsková 4, 14200 Praha 4 – 
jirijiranekrndr@seznam.cz 
 
 
♦ Inzerce  Stanislav Staněk 

• Jako ctitel roku 1968, prosím o možnost se seznámením, příp. 
zakoupením materiálů z XXIII. Mezinárodního geologického kongresu 
konaného v Praze. 
• Prosím také o možnost zakoupení publikace J. Svobody: Český masív ve 

fotografii. Vydal ÚÚG Praha, 1973. 
Děkuji. S. Staněk, tel. č. 607 157 839, e-mail: posidonia@centrum.cz 
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Obrázky k článku Okna do pravěku otevřena na str. 57. Foto M. Valent. 
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