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♦ Jubileum profesora Ji řího Krupi čky  
 Jan Petránek a Vladimír Sattran  

Zdá se to být včera, kdy jsme přáli profesoru Dr. 
Jiřímu Krupičkovi zdraví a pohodu 
k devadesátinám. 5. května 2013 
se Jiří Krupička dožil v Edmontonu 
v Albertě sta let. Od roku 1968 žije a 
pracuje v Kanadě. Jako profesor 
University of Alberta vychoval mnoho 
mladých geologů. Jeho věrní přátelé se sešli 
v březnu v Přírodovědném klubu Barrande, aby 
besedovali o významu Jiřího Krupičky pro kulturní 
život našeho státu. Jeho literární dílo, jasné 

vyjádření moderní humanity a potřeby renesance rozumu, zajímavé úvahy 
publikované v tisku (zvláště v Literárních novinách a krajanském tisku 
v Kanadě) zaujaly české čtenáře a přinášely chvíle přemýšlení o dobrých a 
zlých stránkách lidského života. 
Jiří Krupička prožil skutečně bohatý život. Vystudoval filosofii a moderní 
jazyky, pak geologii. Po válce v r. 1947 získal doktorát přírodních věd na 
Karlově univerzitě v oboru geologie a začal pracovat na Petrografickém 
ústavu u profesora Kratochvíla. V roce 1950 byl však komunistickou policií 
zatčen a tím skončila nadobro jeho slibně začínající činnost na Karlově 
univerzitě. Po propuštění z vězení pracoval od roku 1965 do léta 1968 
znovu jako geolog v Ústředním ústavu geologickém, kde zanechal hluboké 
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a přátelské stopy. Jako jazykově a 
filosoficky vybavený přírodovědec se 
aktivně účastnil práce na přípravě 
Mezinárodního geologického kongresu, 
který se konal v srpnu 1968 v 
Československu. Obsazení Prahy 
sovětskými vojsky ukončilo jeho česká léta 
a svůj další život až do důchodu prožil v 
kanadském Edmontonu jako profesor 
geologie na University of Alberta. Jeho 
široké vzdělání, literární nadání a 
pronikavý intelekt jej předurčily k úloze 
výborného učitele, který uměl studenty 
zaujmout, a k práci spisovatele 
přinášejícího ušlechtilé náměty 
k přemýšlení. Jeho knihu Renezance 
rozumu, kterou mohl vydat v Česku až po pádu komunistického režimu, 
ocenil Václav Havel jako nejlepší knihu roku. Krupičkovy knihy ukazují 
mosty, kudy lze překročit hluboké a divoké víření života, nalézt způsob, jak 
pochopit složitost naší doby, v níž bylo a zůstává mnoho bezpráví, ale i 

odvaha jít kupředu s poctivou vírou v řád a dobro. 
Léta prožitá v komunistických lágrech 
v Leopoldově nebo v příbramských uranových 
dolech, upevnila Krupičkovu víru v nutnost 
pracovat pro zlepšení a demokratizaci českého 
prostředí. Proto v době Pražského jara 1968 
spolupracoval na založení Klubu 231 a pomáhal 
organizovat demokratická sdružení. Po invazi 
sovětských vojsk se rozloučil s domovinou, ale i 

v Kanadě dále udržoval s českými přáteli velmi úzké vztahy. 
Jiří Krupička je Bohem nadaný pedagog i badatel. Jeho výklad byť i 
složitých partií horninové mikroskopie nebo 
geneze hornin byl vždy velmi jasný, měl rád 
studentskou zvídavost. A studenti si vážili jeho 
upřímného přátelství. Jezdili s ním na 
geologické exkurze, kde je učil kromě geologie 
i anglické písničky, po válce velmi oblíbené, 
které nám dr. Zdeněk Vejnar ještě nedávno 
v klubu při kytaře zazpíval. Jiří Krupička byl 
velmi laskavý vědec, který se neuzavíral do 
ulity moderních poznatků, ale vždy se snažil, 
aby jeho nové interpretace nikomu ze starých 
přírodovědců a profesorů neublížily.   
Dnešní generace, zaměřená na spotřební blahobyt, už nezná temno a hrůzu 
komunismu, proti níž se Krupička postavil a s mnoha dalšími, jako byli naši 
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geologové Jaroslav Švenek nebo Josef Hettler, prožil dlouhé roky 
v táborech pro mukly (muže určené k likvidaci). Jiří Krupička uměl o této 
době psát a jeho autentický příběh Stará pevnost (tou byla věznice 
Leopoldov na Slovensku) by měl burcovat naše vědomí a svědomí. Profesor 
Jiří Krupička patří mezi nejlepší a vzácnou duševní elitu českého národa, 
která bez nároku na vlastní prospěch přispěla k udržení demokratického 
ducha a cti uprostřed neklidných dob totality. 
Přátelé z České geologické společnosti, jejímž je členem i štědrým 
sponzorem, mu přejí k tomuto jubileu mnoho pohody a zdraví – a s díky za 
jeho obětavou práci říkají, jak si jej váží a mají rádi. 
 
♦ Přehled článků (esejů) Jiřího Krupi čky v periodiku „Literární noviny“.
 Václav Vacek 
Pod názvem článku je vždy uvedena internetová adresa. 
Kolektivní vina: č. 48, s. 3, 1991 

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=LitNIII/2.1991/48/3.png 
Křehký obal života: č. 17, s. 1, 1991 

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=LitNIII/2.1991/17/1.png 
Lidská práva: č. 1, s. 1, 1991 

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=LitNIII/2.1991/1/1.png http://archiv
.ucl.cas.cz/index.php?path=LitNIII/2.1991/1/3.png 

Menší zlo: č. 45, s.1, 1991 
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=LitNIII/2.1991/45/1.png http://arch
iv.ucl.cas.cz/index.php?path=LitNIII/2.1991/45/3.png 

Někdo tu politiku dělat musí: č. 33, s.1, 1991 
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=LitNIII/2.1991/33/1.png http://arch
iv.ucl.cas.cz/index.php?path=LitNIII/2.1991/33/2.png 

Potíže se suverenitami: č. 7, s.1, 1991 
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=LitNIII/2.1991/7/1.png 

Závist a Václav Klaus: č. 24, s.1, 1991 
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=LitNIII/2.1991/24/1.png 

Kolektivní neschopnost : č. 2, s. 3, 1992 
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=LitNIII/3.1992/2/3.png 

Demokracie a válka: č. 4, s. 1, 1994 
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=LitNIII/5.1994/4/1.png 

Spor zestárlých: č. 35, s. 3, 1995 
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=LitNIII/6.1995/35/3.png 

Stálo by to za zkoušku: č. 48, s. 2, 1995 
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=LitNIII/6.1995/48/2.png 

Duch a věda: č. 3, s. 1, 1996 
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=LitNIII/7.1996/3/1.png http://archiv
.ucl.cas.cz/index.php?path=LitNIII/7.1996/3/3.png 

Zkouška dospělosti: Já a ti druzí č. 6, s. 8, 2000 
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=LitNIII/11.2000/6/8.png 
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►►► Zprávy a oznámení 
 
♦ Pozvánka na podzimní exkurzi České geologické spole čnosti č. 34 
 Zdeněk Táborský 
Exkurzi nazvanou „Rudní revíry P říbramska“  pro nás připravili kolegové 
Mgr. Pavel Škácha a RNDr. Jiří Litochleb. 
Navštívíme Ševčínský důl, odval dolu Lill, drkolnovské vodní kolo, 
Wasserlauf, důl a štolu Prokop, památník Vojna-Lešetice a uranové šachty 
16 a 21. 
Na exkurzi je nutno se předem přihlásit písemně, telefonicky, faxem, e-
mailem nebo osobně u RNDr. Z. Táborského, Česká geologická služba, 
Geologická 6, 152 00 Praha 5, tel: 251 085 227 – práce, 222 936 296 – byt, 
mobil: 606 738 858 a 606 284 696, e-mail: zdenek.taborsky@geology.cz 
nebo zdededek@seznam.cz . Přednost budou mít dříve přihlášení. 
Odjezd bude v sobotu 19. 10. v 8.00, z Geologické u lice 6, Praha 5, od 
pracoviště České geologické služby. Na místo srazu se dostanete 
tramvajemi 10, 12, nebo 14 od stanice metra Smíchovské nádraží, výstup z 
tramvaje na stanici Geologická, pak 50 metrů po směru jízdy a podchodem 
pod dálnicí doleva, za podchodem 50 metrů rovně. Poplatek za autobus 
rozpočtený na účastníky (bude-li autobus plný, poplatek bude menší) bude 
vybírán během exkurze. Členům České geologické společnosti bude 
poskytnuta sleva. Předpokládaný návrat do Prahy v sobotu kolem 18. 
hodiny. K exkurzi bude vydán tištěný průvodce s programem v ceně 50 Kč. 
Upozornění: Závazně přihlášení účastníci kteří se bez omluvy nedostaví k 
odjezdu budou z dalších exkurzí vyloučeni. 
 
♦ Informace o p řipravované dvoudenní jarní geologické exkurzi České 
geologické spole čnosti č. 35 Zdeněk Táborský 
Exkurze má předběžný název „Jihlava, stopy po starém dolování, jihlavské 
podzemí“ a připravují ji pro nás kolegové RNDr. Stanislav Březina a RNDr. 
Karel Malý. 
 
 
♦ Café  Barrande  –  program besed na II. pololetí 20 13 
 Jiří Jiránek a Vladimír Sattran  
Přírodovědný klub na adrese Ježkova 8/921, Praha 3, je otevřen každý 
čtvrtek od 16:00. Začátky besed, pokud není uvedeno jinak, jsou v 17:00. 
Pro přednášející je k dispozici dataprojektor; notebook je třeba přinést 
vlastní. V případě neuskutečnění oznámené přednášky z vážného důvodu 
bude náhradní program „Večer s Ježkovým klavírem“. Pro případné změny 
sledujte: www.geology.cz/cafe-barrande/nabidka 

05. 09. Dr. Jiří Jiránek, CSc.: Příroda Amazonie v nebezpečí (beseda 
s promítnutím obrázků z cest) 
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12.09. Mgr. Jindřich Částka: Severní ostrov Nového Zélandu 
19. 09. Dr. Ivan Turnovec: Jemenské šperky a místní architektura (k 

významnému životnímu jubileu) 
26. 09. Beseda „O smyslu vědy“ s autorkou stejnojmenné knížky Dr. 

Zdeňkou Petákovou (s opožděným křtem knihy, prodejem a 
autogramiádou) 

03. 10. František Skřivánek: O kamenné výzdobě Svatováclavské kaple 
v chrámu sv. Víta a Kaple sv. Kříže na Karlštejně 

10. 10. Vernisáž výstavy fotografií Radka Votavy „Krása českých achátů“ 
(úvodní slovo Dr. Luděk Kráčmar a autor), na niž naváže posezení a 
beseda na téma „Co je nového v současné geologii“ se vzácným 
hostem z USA, Dr. Františkem Píchou PhD.    

17. 10. Dr. Vladimír Lysenko moderuje setkání a vzpomínání starších 
jeskyňářů, na které jsou všichni, kdo někdy lezli do jeskyní bez 
průvodce, vřele zváni  

24. 10. Dr. Bohumil Kučera: Jeskynní chrámy Indie 
31. 10. Planetologie Země a okolí, II. díl (Dr. Jiří Březina, CSc.) – 

přesunuto z I. pololetí 
07. 11. Dr. Drahomíra Březinová a Dr. Barbora Dudík-Schulmannová:  

Dušičková „procházka“ po Olšanských hřbitovech 
14. 11. Dr. Jiří Brčák: Fakta a mýty historie aneb „Vzpomínky fuchse“ 
21. 11. Na profesora Dr. Zdeňka Poubu, DrSc. zavzpomíná Dr. Zdeněk 

Vejnar, CSc. 
28. 11. Tradiční schůzka Čermákovců  
05. 12. S autorem nad novou knihou Dr. Jiřího Krásného, CSc.: „Podzemní 

vody České republiky“ – přesunuto z I. pololetí 
12. 12. Dr. Joel Pokorný: Setkání geologa s jinými kulturami 
19. 12. Předvánoční setkání příznivců Café Barrande s koledami 
30. 12. Rozloučení se starým rokem – tentokrát výjimečně v pond ělí!  

 
 
♦ Podzimní cyklus p řednášek z geologických v ěd v roce 2013  
 Blanka Šreinová 
Přírodovědecké muzeum, mineralogicko-petrologické oddělení a Společnost 
Národního muzea – mineralogická sekce Vás zvou na podzimní cyklus 
přednášek. Přednášky se budou konat vždy v pondělí od 17 hodin v 
přednáškové síni „H“ v Nové budově NM (vstup hlavním vchodem) a budou 
doprovázeny prezentací, případně výstavkami a odbornou literaturou.  
Nedělní určovací besedy konají 8. 9., 6. 10., 3. 11. a 1. 12. 2013 od 10 
hodin ve stejném sále. 

16. září – RNDr. Blanka Šreinová: Sopky Francouzského středohoří 
21. října – RNDr. Jiří Jiránek, CSc.: Chilské sopky 
18. listopadu – RNDr. Stanislav Vrána, CSc.: Minerály Zambie 
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♦ Přednášky a akce Mineralogického klubu Česká Třebová, o.s.  
Milan Michalski a Jan Peringer  

Zveme členy Mineralogického klubu a všechny další zájemce o přírodu, 
mineralogii, geologii a paleontologii na naše besedy ve 2. pololetí 2013. 
Besedy se uskuteční v učebně Základní školy Habrmanova  České Třebové. 
Začátek besed je 17:00 hodin. 

Středa 18. září – Jaroslav Heřmánek: Minerály alpské parageneze 
z Markovic u Čáslavi a okolních lokalit 
Čtvrtek 3.října – Prof. RNDr. Jan Petránek, DrSC.: Acháty v čase a 

prostoru (vulkanismus, geologické stáří a klimatické poměry) 
Středa 16. října – František Janouš: Za acháty do regionu Brdy 
Středa 13. listopadu – Výroční členská schůze.  
Středa 22. ledna – RNDr. Stanislav Houzar, Ph.D.: Historické dolování a 

rudní mineralizace v oblasti Javůrku u Tišnova 
Upozornění: vlivem nepředvídaných okolností může být plán práce Klubu 
změněn. V tom případě budou členové Klubu včas informováni. 
http://www.mkceskatrebova.websnadno.cz 
 
♦ Přednáška: Ropa a zemní plyn v 21. století  

František Pícha 
se bude konat 10. září 2013 od 15:00 v zasedací místnosti České 
geologické služby v Praze na Klárově. 
Přednáška je zaměřena na široké spektrum problematiky vyhledávání a 
těžby ropy a zemního plynu v druhé dekádě 21. století. Důraz je kladen 
především na úlohu vědy a techniky ve všech odvětvích tohoto rozsáhlého a 
pro současnou civilizaci důležitého oboru lidské činnosti. Obsahem 
přednášky jsou následující tematické soubory: 
1. Vznik a výskyt ropy a plynu v zemské kůře. Petrolejové systémy. 
2. Moderní metodika vyhledávání a těžby ložisek ropy a zemního plynu. 
Úloha geologie, seismiky a organické geochemie. Technologie vrtání a 
těžby. 

3. Odhad světových zásob konvenčních uhlovodíků, ropy a plynu. Ropný 
zlom. 

4. Výhledy do budoucna. Zlepšení technologie těžby ze stávajících ložisek. 
Těžké ropy a bituminózní písky. Nekonvenční těžba uhlovodíků (břidličný 
plyn a ropa, shale gas and shale oil). 

5. Ekologické problémy. Ropné havárie a jejich následky, Exxon Valdez na 
Aljašce, BP vrt Macondo v Mexickém zálivu. 

6. Politické a vojenské aspekty. 
7. Všeobecná diskuse. 

Kromě vlastního tématu týkajícího se získávání potřebných surovin, se 
přednáška bude zabývat i obecnou geologickou problematikou. Využití 
moderních kybernetických metod v aplikované seismice a převratný rozvoj 
hlubinného vrtání umožňují rychlý nárůst nových poznatků o stavbě, složeni 
a geologickém vývoji zemské kůry. Rozsáhlá aktivita ropného průmyslu v 



7 

mnoha oblastech světa tak významně přispívá k rozšíření teoretických 
znalostí v řadě oborů geologických věd, včetně regionální a strukturní 
geologie, sedimentologie a organické geochemie. 
 
♦ Zajímavá výstava v žateckém muzeu 

Přemysl Zelenka 
Ve dnech 7. února až 21. dubna 
2013 bylo možné shlédnout 
v Regionálním muzeu K. A. 
Polánka v Žatci velmi zajímavou 
výstavu s názvem Doteky vody. 
Podle původní představy autorů 
mělo jít o výstavu putovní, která 
bude následně v průběhu roku 
instalována i na několika dalších 
místech severozápadních Čech. 
Na řadě informačních tabulí jsou 
prezentovány a vysvětleny nejen 
zákonitosti vývoje života na Zemi, 
způsob vzniku zkamenělin nebo 
geologie širšího regionu, ale 
především charakterizovány 
konkrétní lokality z bližšího či 

vzdálenějšího žateckého okolí. Voda zde hrála hlavní roli nejen v případě 
křídového moře, které region zaplavilo před téměř 100 miliony let, ale i 
v podobě uhlotvorných močálů v karbonu či miocénu. Řada instruktivních 
fotografií a schémat různých těžeben včetně historických dokladů z přelomu 
19. a 20. století nebo z období obou světových válek výstižně dokumentuje 
závislost intenzity dobývání ložisek nerostných surovin (černého i hnědého 
uhlí, pórovinových jílů, cihlářských surovin) na aktuální politické a 
hospodářské situaci. K nejzajímavějším z pohledu autora patří snímek 
hnědouhelného dolu u Postoloprt. 
Ve výčtu dalších lokalit figurují i 
zvláště chráněná území, ať už 
čistě geologická (Přírodní památky 
Březno, údolí Hasiny, Tuchořice), 
tak všeobecně přírodovědná (PP 
Stroupeč a Staňkovice). Největší 
pozornost je věnována klasickým 
přírodním nalezištím křídových 
fosilií v opukách, a především 
v malnickém řasáku. 
Vystavené vzorky zkamenělin 
dominují celé expozici. 
K chvályhodným a následováníhodným počinům patří zejména to, že fosilie 
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nejsou v zasklených vitrínách, takže návštěvník si je může vzít do ruky a 
zkoumat je opravdu všemi smysly. A připomínka, aby byly vzorky po 
prohlédnutí vraceny na správné místo, je návštěvníky vesměs 
respektována. 
Ti, kdo si nestačili prohlédnout výstavu v hlavní budově žateckého muzea, 
mají možnost navštívit ji do konce roku i jinde v regionu. Aktuální umístění 
výstavy je průběžně uváděno na webových stránkách muzea. 
Unikátní úlomek Malnického řasáku, foto P. Zelenka 
 
♦ Přírodov ědecká fakulta UKF v Nit ře oslavila dvacetiny 

Ivan Turnovec 
Společně s výročím vzniku samostatného Slovenského státu slaví 
dvacetileté výročí od svého založení i fakulta prírodných vied. Akademický 

senát zvolil v dubnu 1993 
děkana fakulty, stal se jím 
fyzik doc. Daniel Kluvanec. 
V prosinci téhož roku přijala 
Akreditační komise fakultní 
žádost, ta pak na svém 
zasedání v Liptovském 
Jáně potvrdila odbornost 
fakulty pro výuku 
jednotlivých oborů a pro 
habilitace. Za uplynulých 
dvacet let, kdy ve školním 

roce 1993–94 nastoupilo prvních 75 studentů, do konce roku 2011–12 
opustilo fakultu celkem 5263 absolventů a 216 doktorandů. Historii fakulty 
mapuje i k tomuto výročí vydaná publikace. 
Oslavy proběhly ve dnech 14. a 15. května ve velké aule university 
Konstantina Filozofa na Tride Andrea Hlinku. Zásadní byl Sollemis conventus 
Academicus (slavnostní zasedání Akademické obce, Vědecké rady, 
Akademického senátu a pozvaných hostů (obr. 1). Při té příležitosti byli 
vyznamenáni pracovníci fakulty i řada hostů s fakultou spolupracujících 
pamětní medailí. 
Součástí prvního dne 
oslav byla prohlídka 
historické části města 
(např. diecézního muzea 
na Nitranském hradě) a 
koncert Viva Musica v 
podání pedagogů katedry 
hudby. 
Druhý den bylo možno 
navštívit vernisáž 
fotografií Fakulta v premenách času a velmi zajímavou přednášku Radarový 
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průzkum planet prof. Ing. Ladislava Emanuela Rotha, rodáka z Košic, který i 
přes desetiletí která strávil ve své nové vlasti USA, mluvil velice hezkou 
slovenštinou. Jeho přednáška se zabývala radarovým mapováním planet a 
měsíců, jejichž povrch je zakryt atmosférou. Na projektech Magelan (mise k 
Venuši) a Cassini-Huygens (mise k Plutu, která dosud pokračuje) se podílel 
jako odborník na radarové mapování. Přednáška a prezentace unikátních 
fotografií byla mimořádným zážitkem obr. 2). 
Dále probíhaly semináře jednotlivých kateder a bylo možno se seznámit s 
jejich pracovišti. Kromě moderního vybavení katedry fyziky, biologie a 
dalších, budil zájem i v loňském roce ustavený a přístroji vybavený 
Gemologický ústav. Přírodovědecká fakulta se má za dobu své existence 
čím pochlubit. Seznam publikací a ohlasů ISI WOK a Scopus přesáhl v roce 
2012 dva tisíce pět set titulů. V době vzniku fakulty v roce 1993 jich bylo jen 
necelých 200. Jen za poslední rok bylo vydáno deset monografií a třináct 
učebních textů, za celé dvacetileté období to bylo 111 vědeckých monografií 
a 314 učebních textů.  
Přiložené fotografie: 
1 – Vědecká rada a předávání pamětních medailí 
2 – Děkan prof. Lubomír Zelenický děkuje prof. Rothovi za jeho přednášku. 
 
♦ Journal of Geosciences 

Vojtěch Janoušek  
Vážení kolegové, níže uvádíme obsahy prvních tří letos vyšlých čísel 
našeho časopisu Journal of Geosciences (třetí je v přípravě a bude 
publikováno na webu kolem 15. července). V pokročilém stádiu 
rozpracování jsou i následující speciály, věnované ložiskové geologii 
(Poubovo číslo) a lamprofyrům (Scheumannovo číslo). Příjemné počtení. 
Journal of Geosciences / Volume 57 / 2012 / 4 
● Geochemistry and petrology of pyroxenite xenoliths from Cenozoic 

alkaline basalts, Bohemian Massif – Lukáš ACKERMAN, Petr ŠPAČEK, L. 
Gordon MEDARIS, Jr., Ernst HEGNER, Martin SVOJTKA, Jaromír 
ULRYCH, str. 199–219 
● The blueschist-associated perovskite-andradite-bearing serpentinized 

harzburgite from Dobšiná (the Meliata Unit), Slovakia – Marián PUTIŠ, 
Matúš KOPPA, Brigitta SNÁRSKA, Friedrich KOLLER, Pavel UHER, str. 
221–240 
● Geochemical signature of Eocene Kuh-e Dom shoshonitic dikes in NE 

Ardestan, Central Iran: implications for melt evolution and tectonic setting – 
Fatemeh SARJOUGHIAN, Ali KANANIAN, Michael HASCHKE, Jamshid 
AHMADIAN, str. 241–264 
● Gold-bearing ferroselite (FeSe2) from Trogtal, Harz, Germany, and 

significance of its Co/Ni ratio – Alexandre Raphael CABRAL, Nikola 
KOGLIN, Helene BRÄTZ, str. 265–272 
● Contribution to the crystallography of hydrotalcites: the crystal structures 

of woodallite and takovite – Stuart J. MILLS, Pamela S. WHITFIELD, 
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Anthony R. KAMPF, Siobhan A. WILSON, Gregory M. DIPPLE, Mati 
RAUDSEPP, Georges FAVREAU, str. 273–279 

Journal of Geosciences / Volume 58 / 2013 / 1 
Editorial – Vojtěch JANOUŠEK, str. 1 
● Garnet pyroxenite in the Biskupice peridotite, Bohemian Massif: anatomy 

of a Variscan high-pressure cumulate – L. Gordon MEDARIS, Jr, Emil 
JELÍNEK, Brian L. BEARD, John W. VALLEY, Michael J. SPICUZZA, 
Ladislav STRNAD, str. 3–19 
● Geological position, mineral assemblages and contamination of granitic 

pegmatites in the Moldanubian Zone, Czech Republic; examples from the 
Vlastějovice region – Milan Novák, Tomáš Kadlec, Petr Gadas, str. 21–47 
● Genesis of chromitites from Korydallos, Pindos Ophiolite Complex, 

Greece, based on spinel chemistry and PGE-mineralogy – Argyrios N. 
KAPSIOTIS, str. 49–69 
● Note on the formula of brunogeierite and the first bond-valence 

parameters for Ge2+ – Jan Cempírek, Lee A. Groat, str. 71–74 
Journal of Geosciences / Volume 58 / 2013 / 2 
Speciální číslo o mineralogii a vývoji granitových pegmatitů (k šedesátinám 

prof. M. Nováka, MU Brno) 
● Foreword to the thematic set on ‘Granitic pegmatites: mineralogy and 

evolution’ (A special issue honoring the 60th birthday of Prof. Milan Novák) 
– Pavel UHER, Radek ŠKODA, David London 
● Chrysoberyl–sillimanite association from the Roncadeira pegmatite, 

Borborema Province, Brazil: implications for gemstone exploration – 
Hartmut BEURLEN, Rainer THOMAS, Joan Carles MELGAREJO, José 
Maurício R. Da SILVA, Dieter RHEDE, Dwight R. SOARES, Marcelo R. R. 
DA SILVA 
● (Fe,Mn)–(Ti,Sn)–(Nb,Ta) oxide assemblage in a little fractionated portion 

of a mixed (NYF + LCT) pegmatite from Piława Górna, the Sowie Mts. 
block, SW Poland – Adam PIECZKA, Adam SZUSZKIEWICZ, Eligiusz 
SZEŁĘG, Krzysztof NEJBERT, Marek ŁODZIŃSKI, Sławomir ILNICKI, 
Krzysztof TURNIAK, Magdalena BANACH, Władysław HOŁUB, Piotr 
MICHAŁOWSKI, Roman RÓŻNIAK 
● Distributions of Y + REE and Sc in tourmaline and their implications for the 

melt evolution; examples from NYF pegmatites of the Třebíč Pluton, 
Moldanubian Zone, Czech Republic –Renata ČOPJAKOVÁ, Radek 
ŠKODA, Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ, Milan NOVÁK 
● Age and origin of the tourmaline-rich hydraulic breccias in the Tatra 

Granite, Western Carpathians – Aleksandra GAWĘDA, Axel MÜLLER, 
Holly STEIN, Mariola KĄDZIOŁKO-GAWEŁ, Stanisław MIKULSKI 
● Crystal structure and compositional evolution of vanadium-rich oxy dravite 

from graphite quartzite at Bítovánky, Czech Republic – Jan CEMPÍREK, 
Stanislav HOUZAR, Milan NOVÁK, Lee A. GROAT, Julie B. SELWAY, 
Vladimír ŠREIN 
● Spatial statistical analysis applied to rare-element LCT-type pegmatite 
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fields: an original approach to constrain faults–pegmatites–granites 
relationships – Sarah DEVEAUD, Charles GUMIAUX, Eric GLOAGUEN, 
Yannick BRANQUET 
● The missing link between granites and granitic pegmatites – Rainer 

THOMAS, Paul DAVIDSON● Erratum to: “Genesis of chromitites from 
Korydallos, Pindos Ophiolite Complex, Greece, based on spinel chemistry 
and PGE-mineralogy”, Journal of Geosciences 58: 49–69. – Argyrios N. 
KAPSIOTIS 

 
 
 
 

►►► Společenská rubrika a výro čí 
 
♦ Životní jubilea členů ČGSpolečnosti od 1. 8. 2013 

◄ 60 let ►
20. 11. RNDr. Zbyněk Alin če  

◄ 65 let ► 
21. 8. RNDr. Martin Košíček 
3. 9. Ing. František Kalenda 
29. 9. RNDr. Jiří Litochleb 

7. 11. RNDr. Bohumil Svoboda, CSc. 
22. 11. RNDr. František Veselovský 
  

◄ 70 let ► 
9. 11. RNDr. Marie Adamová, CSc. 15. 12. Doc. RNDr. Emil Jelínek, CSc. 

◄ 75 let ► 
5. 8.  RNDr. Jan Král 
27. 8. RNDr. Miloš Růžička, CSc. 
16. 10. RNDr. Jan Marek, CSc. 

31. 10. Ing. Jiskra Hrubanová 
12. 1. Prof. RNDr. Jan Zapletal, CSc. 
  

◄ 80 let ► 
1. 10. RNDr. František Marek 
5. 11. RNDr. Karel Šalanský, CSc. 
13. 11. RNDr. Jindra Fatková, CSc. 
14. 11. RNDr. Milena Hazdrová, CSc 

23. 11. RNDr. Ing. Bohumil Kuba 
22. 12. Prof. RNDr. Zdeněk Pertold, CSc. 
3. 1. RNDr. Vlastimil Holub, CSc. 
8. 1. RNDr. Petr Černý

◄ 81 let ► 
9. 8. Prof. RNDr. Libuše Smolíková 
14. 8. Dr. Drahomíra Březinová 
29. 10. RNDr. Ludvík Hanuš 

1. 11. Prof. RNDr. Stanislav Mareš, CSc. 
6. 12. Jan Hovorka 

◄ 82 let ► 
12. 8. Doc. RNDr. Danuše Štemproková,CSc. 
22. 8. RNDr. Ladislav Pokorný 

31. 8. RNDr. Augustin Kocák, CSc. 
16. 9. RNDr. Antonín Těžký, CSc.  

◄ 83 let ► 
14. 8. Prof. RNDr. Jaromír Demek, Dr.Sc. 
9. 10. RNDr. Ing. Vladimír Sattran, CSc.  

13. 1. RNDr. Bohuš Zítek 
 

◄ 84 let ► 
11. 8. RNDr. Joel Pokorný 
8. 9. Prof. Ing. František Marek, CSc. 
27. 9. RNDr. Václav Mátl 
10. 10. RNDr. Jaroslav Vacek 
2. 11. RNDr. Václav Němec 

22. 11. Prof. RNDr. Bohuslav Fojt, CSc. 
15. 12. PhDr. Ervín Slánský 
2. 1. Prof. Channappa Naganne 
29. 1. RNDr. Vladimír Prouza
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◄ 85 let ► 
23. 8. RNDr. Olga Nekvasilová 
7. 9. Doc. RNDr. Jan Hus Bernard, CSc. 
18. 10. Prof. RNDr. Blanka Pacltová, CSc. 
14. 11. Prof.RNDr. Josef Staněk, CSc. 

19. 11. Ing. Tomáš Jarchovský, CSc. 
6. 12. Prof. Ing. Miloslav Dopita, DrSc. 
28. 12. Ing. Vladimír Škvor, CSc.  
 

◄ 86 let ► 
25. 9. Ing. Vilém Šturek 
2.10. RNDr. Miroslav Malkovský, DrSc. 

12. 12. Karel Navrátil 
16. 12. RNDr. Bedřich Žert  

◄ 87 let ► 
25. 1. RNDr. Zdeňka Řeháková, CSc.  

◄ 88 let ► 
29. 8. RNDr. Vlasta Zukalová 
10. 12. Doc. Ing. Josef Neužil 

31. 1. Josef Heger  

◄ 89 let ► 
28. 10. Ing. Vlastimil Myslil, CSc. 7. 12. Doc. RNDr. Pavel Povondra, DrSc.  

◄ 90 let ► 
27. 8. RNDr. Zdeněk Vejnar, CSc. 14. 11. RNDr. Karel Mann  

◄ 91 let ► 
7. 8. Prof. RNDr. Jan Petránek, DrSc. 24. 1. Ing. Jaromír Pelz  

Omlouváme se za případné chyby a nedostatky ale veškeré tituly a data 
narození jsou uvedeny tak, jak byly do sekretariátu společnosti nahlášeny. 
Změny, prosíme, hlaste průběžně. 
Prosíme všechny členy, jejichž jubileum se blíží a kteří si nepřejí být mezi 
jubilanty uvedeni, aby tuto skutečnost oznámili včas na sekretariátu 
společnosti a předešli tak nežádoucím mrzutostem. Blanka Čížková 
 
♦ 29. 3. 2013 zemřel Prof. RTDr. RNDr. Ing. Boris Hruška, DrSc. ve věku 
87 let (Emeritní rektor MENDELU Brno)  
28. 4. 2013 zemřel ve věku 64. let RNDr Jaroslav Česnek 
 Blanka Čížková, Zden ěk Táborský  
 
♦ K životnímu jubileu dr. Olgy Nekvasilové  

Jiří Žítt  a Jan Sklená ř 
Není to vlastně tak dávno, kdy jsme paní RNDr. Olze Nekvasilové, CSc. 
(nar. 1928) přáli vše nejlepší k 70. narozeninám (čas. Ochrana přírody). A 
přeci již uběhlo dalších 15 let, a my paní doktorce přejeme znovu. A říkáme 
si, jak jsou všechny okolnosti šťastné, že je nám všem toho dopřáno. 
I dnes, po letech úspěšné práce v oboru paleontologie, se paní doktorka 
Nekvasilová stále živě zajímá o vše, co se na tomto poli děje nového. 
Oblast jejího zájmu nezahrnuje zdaleka jen ramenonožce, jimž se několik 
desetiletí věnovala jako své hlavní vědecké specializaci, ale např. i 
paleoekologii a tafonomii, stejně jako paleontologickou metodiku. Nesmírně 
obtížné taxonomické studium křídových brachiopodů, které jako první u nás 
opřela o metodu sériových řezů, má díky ní dnes i pokračovatele. Její 
detailní studie věnované této problematice, založené na mnoha stech 
sériových řezech a podrobném studiu tisíců exemplářů, dodnes vyvolávají 
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úctu kvalitou svého zpracování a slouží za pevný základ dalšího bádání. 
Léta práce a cenné zkušenosti paní doktorky z mnoha lokalit české svrchní 
křídy a štramberské spodní křídy i rozsáhlé sběry fosilií různých 
systematických skupin se dnes zúročují v nových pracích mladších 
badatelů. Paní doktorka, jako znalkyně příbojové facie české svrchní křídy 
(ale nejen jí) jasně pochopila význam zachování tehdy odkrytých lokalit pro 
budoucí generace badatelů. Neunikla jí například jedinečnost lokality 
Předboj u Prahy, kde začátkem 60. let minulého století navázala na sběrné 
a výzkumné práce dr. F. Prantla, dr. Vl. Zázvorky a dr. V. Lebenharta. Na 
téměř zničenou a zavezenou lokalitu příbojových facií doprovázela i 
významného německého specialistu – mechovkáře prof. E. Voigta (1972), 
který lokalitu znal již z dřívější doby. Velmi významným počinem paní 
doktorky byla záchrana velkého množství fosiliferních hornin z této lokality 
pro budoucí studia. V roce 1967 se totiž zasloužila o pozastavení zavážek 
předbojských buližníkových lůmků a zorganizování rychlé záchranné akce. 
Za vydatné pomoci zejména tehdejších studentů paleontologie na 
Přírodovědecké fakultě UK byly nakopány a místy z konglomerátu doslova 
vydobyty poslední, i když rozsáhlé vzorky hornin s fosiliemi. Značná část 
tohoto materiálu, částečně zpracovaná plavením, je dodnes uložena na 
bývalém pracovišti paní doktorky v Geologickém ústavu AVČR, odkud 
bude vbrzku předána do sbírek Národního muzea. Nejde však jen o 
Předboj, neboť i na dalších lokalitách učinila paní doktorka mnoho nových 
důležitých, i když často již nepublikovaných, zjištění a soustředila mnoho 
unikátního materiálu. Jako příklady mohou posloužit lokality Velim, či 
Plaňany. Obětavá, nezištná a po léta uskutečňovaná práce v terénu i 
laboratoři představuje nedocenitelnou dokumentaci faunistických 
společenstev z dnes často již neexistujících profilů. Tato data byla již 
částečně využita v některých publikacích (např. Žítt, Nekvasilová et al. 
1999, Žítt & Nekvasilová 2002, Štorc 2002).  Řada paní doktorkou 
shromážděných a pro budoucí studium de facto připravených materiálů 
čeká však teprve na své zhodnocení. Namátkou lze uvést různé typy 
fosfátů, přitmelující se epifaunu a řadu skupin makrofauny (brachiopodi, 
mlži, červi, mechovky atd.). Vrátíme-li se znovu k Předboji, neocenitelné 
jsou zejména její materiály mechovek, které již byly z větší části 
zpracovány (Taylor & Zágoršek 2011), materiál regulárních ježovek, či 
unikátní soubor roveakrinidních lilijic, na jehož zpracování paní doktorka 
v současnosti významně spolupracuje. Pomalu se rozjíždí i studium 
koralinních řas této a dalších lokalit, a to ve spolupráci se zahraničním 
specialistou. Nakonec i v problematice štramberských lokalit (spodní křída) 
se paní doktorka vrací k novému zhodnocení a sumarizaci poznatků o 
přitmelených tecideidních ramenonožcích a jejich paleoekologii.  
Jak vidět, pro paní doktorku Nekvasilovou odborný zájem o paleontologii a 
dění v tomto oboru zdaleka neskončily. Kromě odborné práce se však 
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nadále živě zajímá i o ochranu přírody a krajiny a jejím koníčkem se stala i 
digitální fotografie a práce na počítači. Do dalších let přejeme paní 
doktorce nejen dobré zdraví, ale i životní optimizmus, kterým vždy dokáže 
podpořit i nás mladší.  
Literatura: 
Štorc, R. (2002): Ophiuroidea v české a tuniské svrchní křídě. – Disertační 

práce, Přírodovědecká fakulta UK.   
Taylor, P. D. & Zágoršek, K. (2011):  Operculate cyclostome bryozoans 

(Eleidae) from the Bohemian Cretaceous. – Paläontologische Zeitschrift, 
85, 407–432. 

Žítt, J., Nekvasilová, O., Hradecká, L., Svobodová, M. & Záruba, B. (1999): 
Rocky coast facies of the Unhošť-Tursko High (late Cenomanian-early 
Turonian, Bohemian Cretaceous Basin). – Sborník Národního Muzea, Ř. 
B, 54, 79–116. 

Žítt, J. & Nekvasilová, O. (2002): Platidiid brachiopods from the Middle 
Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic). – 
Paläontologische Zeitschrift, 76 (2), 251–255. 

  
♦ Vzpomínka na Doc. RNDr. Josefa Sekyru, CSc., čestného ob čana 
Nového M ěsta nad Metují, polárního badatele 

Mojmír Opletal 
Doc. RNDr. Josef Sekyra, CSc. patřil mezi známé a významné rodáky 
Nového Města nad Metují (dále NM). V roce 2008 mu bylo k 80. 
narozeninám uděleno čestné občanství NM. Ale bohužel již téhož roku 10. 
listopadu zemřel. O tom, že byl známým novoměstským rodákem, svědčí i 
situace z května 1970. V prvomájovém průvodu, který byl tichým protestem 
(posledním) proti okupaci z roku 1968, se nesly podobizny 3 významných 
občanů NM u jejichž fotografií bylo napsáno: Občané, na které jsme hrdí: 
zástupce starší generace generál Klapálek – bojovník proti nacismu, 
zástupce střední generace doc. Sekyra – vědec a badatel v Antarktidě, 
první Čech na jižním pólu a zástupce mladé generace Vlastimil Moravec – 
vítěz Závodu míru. 

Josef Sekyra (dále JS) se 
narodil 24. února 1928 v 
Novém Městě nad Metují, kde 
chodil i do základní školy. 
Maturoval na gymnáziu 
v Náchodě, a již zde se začal 
zajímat o přírodu. Proto šel 
studovat do Prahy na 
Univerzitu Karlovu zeměpis, 
specializaci geomorfologie. 

Po ukončení studia nastoupil v roce 1952 do Ústředního ústavu 
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geologického (dnes Česká geologická služba), kde pracoval až do odchodu 
do penze. Kromě toho externě přednášel na UK, kde získal v roce 1968 
titul docenta ale na fakultě v době „normalizace“ nesměl přednášet. Jeho 
specializace geomorfologie je nauka, která vykládá vznik přírodních tvarů – 
např. kopců či údolí. Jak tyto tvary vznikly, závisí na mnoha okolnostech, 
souvisejících s geologií (např. odolnost hornin ke zvětrávání) i s fyzikou, 
resp. s počasím = deštěm, větrem i sluncem. Tyto podmínky se silně mění 
v závislosti na zeměpisné šířce a souvisejí s klimatem, proto ho zajímaly 
zvláště specifické či extrémní oblasti, jako jsou pouště, polární oblasti, 
jeskyně či vysoké hory. Jako mladík lezl po pískovcových skalách v 
Adršpachu, na Boru či v Prachovských skalách a měl tak dobrou 
horolezeckou průpravu. V roce 1961 se zúčastnil horolezecké expedice do 
Pamíru, aby získal informace pro studium vlivu mrazu na zvětrávání hornin 
a vznik horských štítů. V rámci této expedice vylezl na nejvyšší vrchol (Pik 
Kaufmannu, 7 700 m n. m.) a stal se tak na několik let držitelem 
československého výškového rekordu.  
Dalším extrémním územím, které JS chtěl studovat, byla Antarktida a 
podařilo se mu tam dostat. U sovětských vědců byl znám jako specialista 
na problematiku vzniku vysokých hor a jejich zalednění. Proto mu nabídli 
účast na Antarktické expedici (přelom 1966–67) kde studoval periglaciální 
geomorfologii a kryogeologii, tj. působení chladného klimatu včetně 
ledovců a větrů na tvary antarktického pohoří a pobřeží. V době „pražského 
jara“ dostal povolení odjet na pozvání na americkou expedici „Deep 
Freeze“ do Antarktidy (přelom roků 1969–70) a jako první Čech se dostal 
26. 12. 1969 na jižní pól. 
Mezi kamarády byl nazýván „Sep“ (zkrácenina Joseph). Patřil k těm 
vzácným lidem, kteří byli „štafetou“ mezi staršími a mladšími kolegy. Byl 
vždy přátelský k mladší generaci, která ho brala jako svůj vzor. JS byl 
nejznámějším a nejlepším českým specialistou geologického vývoje Země 
v nejmladší době – ve čtvrtohorách neboli kvartéru. Při pracích na Sahaře 
v Alžírsku a Libyi (přerušovaně v letech 1974–1989) dokazoval, že 
geomorfologie pouští je podobná – ať v mrazivé „poušti“ Antarktidy nebo ve 
skutečných horkých suchých oblastech. Totéž prokázal i při práci v irácké 
Západní poušti (1978–1979) či Syrské poušti (1989) v rámci geologických 
expedic. 
Byl jsem také členem expedice Českého geologického ústavu, jejímž cílem 
bylo podrobné geologické mapování Západní pouště Iráku (Western Desert 
of Iraq). Území o rozloze 32 000 km2 (velké jako Morava) jsme mapovali 11 
měsíců během tři sezón v letech 1978 až 1979. Proto mohu zavzpomínat 
na Sepa a jeho práci. Své znalosti a poznatky o vývoji pouště ve 
čtvrtohorách srozumitelným způsobem předával nejen mladším českým 
kolegům ale i Iráčanům, kteří si ho proto velice vážili. Byl i jedním 
z významných autorů Závěrečné zprávy předané iráckému objednavateli. 
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V rámci expedice sbíral zajímavé vzorky hornin, které charakterizovaly 
jejich vznik v pouštním klimatu. A protože nebylo dost peněz na oficiálně 
placený letecký transport „kamenů“ do Prahy, dopravu řady vzorků zaplatil 
ze svého. Bylo to poměrně dost dolarů, o které si snížil úsporu z diet. Byl 
velký fanda ve sbírání zajímavých vzorků ze všech pouští a jeho sbírka 
byla unikátní. Bohužel měl ke konci života velkou smůlu, neboť jeho sbírka 
materiálů a „kamenů“ nenašla dostatečné pochopení nejen u laiků ale ani u 
odborníků a byla rozdělena do několika částí, čímž ztratila na své hodnotě. 
Doc. Sekyra byl členem řady českých i mezinárodních společností a 
komisí, mj. Vědecké rady Krkonošského národního parku a Mezinárodní 
komise při IGU. V ČR se podílel na geologickém mapování a 
geomorfologickém výzkumu hlavně severního pohraničí, především 
Krkonoš, obzvlášť zalednění, které souvisí s dobami ledovými. Byl autorem 
více než stovky vědeckých zpráv, publikací i populárně naučných knih. Byl 
vynikajícím odborníkem na vyhodnocování leteckých a satelitních snímků. 
NASA ho dokonce přizvala ke studiu snímků povrchu Marsu. 
Jeho sbírka přírodnin a předmětů z Antarktidy byla v novoměstském zámku 
„Antarktida – kontinent vědy a míru“ byla ale bohužel zrušena a materiály 
rozděleny, jejich část je přístupná ve sbírkách muzea v Novém Městě nad 
Metují. Pokud se tam dostanete, podívejte se na zajímavé a cenné 
materiály z Antarktidy a vzpomeňte na mimořádného člověka, vědce a 
rodáka z Nového Města nad Metují – docenta, doktora přírodních věd, 
kandidáta věd Josefa Sekyru! Spolupracovníci, žáci, kamarádi, i známí, na 
Sepa často vzpomenou! 
 
 
♦ Kdo byl RNDr. Eduard Ko čárek st., CSc.? 
 Ferry Fediuk 

Bohužel. Ten minulý čas v nadpisu této 
vzpomínky je smutná realita. Dr. Kočárek 8. 
května 2013, tři týdny po svých 
pětaosmdesátinách, definitivně opustil naše 
řady. Otazník v nadpisu je však pro širokou 
většinu české geologické veřejnosti a pro 
celostátní komunitu středoškolských 
přírodovědných učitelů zbytečný. Mnoho jich 
totiž prošlo kantorskýma rukama tohoto 
význačného geologa a skvělého pedagoga buď 
na slavné žižkovské geologické průmyslovce 
nebo na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity 
či později na Přírodovědecké fakultě téže 
vysoké školy. A mnoho nás čerpalo cenné 

poznatky z jeho vynikajících učebnic a publikací v našem odborném 
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geologickém tisku či časopisech zaměřených pro středoškolské učitele 
přírodopisu. Jméno Kočárek je pojem se zvukem vzácného kovu. 
Narodil se 18. dubna 1928 v Sušici. Jeho otec, prokurista městské 
spořitelny, vedl syna k lásce k přírodě. Tu v něm dále rozvíjeli i profesoři 
přírodopisu sušického a později strakonického gymnázia. Po maturitě začal 
v r. 1947 studovat na přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity učitelský 
obor přírodopis – chemie a po zavedení samostatného studia odborné 
geologie přešel na tento obor, který s titulem RNDr. úspěšně dokončil v r. 
1952 rigorózními zkouškami a obhajobou disertace „Geologické poměry 
okolí města Horažďovic“. Ta svou důkladností a novátorskými postupy 
vyvolala mimořádný ohlas a její výsledky byly vtěleny do nových oficiálních 
map 1 : 200 000 listů Strakonice a Plzeň. 
Po absolutoriu začal svou pedagogickou dráhu pětiletým působením jako 
profesor geologické průmyslovky na pražském Žižkově a zároveň externě 
působil na tehdejším Ústředním ústavu geologickém a vypomáhal ve výuce 
geologie na Vysoké škole pedagogické.  V r. 1952 na tuto vysokou školu 
přešel jako odborný asistent a setrval na ní i po jejím několikerém 
přejmenování až na Pedagogickou fakultu Karlovy univerzity do r. 1980. 
V r. 1965 se mu stala celoživotní partnerkou profesorka domažlického 
gymnázia a o dva roky poté se jim narodil syn, který po otci zdědil nejen 
křestní jméno, ale i nadání a úzký vztah k přírodním vědám. Mezitím jako 
externista brilantně absolvoval vědeckou 
aspiranturu včetně sepsání kandidátské 
disertace na téma geologie, petrologie a 
geomorfologie krystalinika povodí Volyňky. 
Avšak kandidátskou obhajobu a získání titulu 
CSc. mu umožnila těsně před odchodem do 
důchodu v r. 1991 až změna politických poměrů. 
Do té doby pracoval od r. 1980 jako odborný 
asistent Přírodovědecké fakulty nejprve na 
katedře didaktik, metodologie a dějin přírodních 
věd a pak na katedře ochrany životního 
prostředí. V důchodu se pak s nevšední efektivitou věnoval literárnímu 
zpracovávání svých bohatých terénních poznatků.  V roce 2009 však tuto 
plodnou práci přervaly kardiovaskulární potíže. Na čas se mu je podařilo 
fyzicky překonat, ke tvůrčí vědecké práci se ale již vrátit nemohl a selhání 
organismu ze závěru roku 2012 nakonec v květnu 2013 podlehl. 
Literárně-vědecký odkaz dr. Kočárka obsahuje téměř stovku položek, od 
stručných sdělení o terénních výzkumech, přes regionální studie 
nerostných surovin, články o geologických osobnostech, turistické 
průvodce, pedagogické úvahy a projekty, úctyhodnou řadu učebnic, až po 
rozsáhlé knižní monografie. Ve většině těchto prací figuruje samostatně, v 
řadě případů se však prezentoval jako vstřícně komunikativní spoluautor, 
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který však společnému dílu dokáže vtisknout svou osobitost. Tuto jeho 
schopnost, doprovázenou hlubokými vědomostmi, správně rozpoznal B. 
Sočes, renomovaný profesor Vysoké školy báňské a velezkušený autor. 
Přizval si ho na přelomu padesátých a šedesátých let – tehdy ještě sice 
„zelenáče“, ale se zřetelně se rýsujícím  výrazným vědeckým potenciálem 
– jako rovnocenného partnera k sepsání rozsáhlého několikasvazkového 
díla o geologii nerostných surovin. Stejnou správnou intuici v témže ohledu 
prokázali autoři řady učebnic geologických oborů pro všeobecné 
vzdělávací školy a pro průmyslovky. Obzvláštní pozornost věnoval 
biografickým článkům o významných geologických osobnostech (Kettner, 
Kratochvíl, Koutek, Zoubek, Hejtman, Pokorný) ale i o řadě dalších 
odborníků zasluhujících medializaci (Pauk, Chábera, Želízko, Matoušek, 
Burian, Zorkovský). Těžištěm jeho četných a významných regionálních 
studií trvale byly jižní Čechy a zejména Pošumaví, Sušicko, Horažďovicko 
a Strakonicko. Do obsáhlých vlastivědných encyklopedií o Šumavě a 

Českém lese, vydaných nakladatelstvím 
Baset v r. 2003 a 2005, vyznamenaných 
řadou literárních cen, napsal kapitoly o 
geologii, petrologii, mineralogii, pedologii a 
nerostných surovinách. Kterákoliv z 
Kočárkových publikací se vyznačuje 
společnými rysy: hlubokou erudicí, 
solidností, důkladností a nápaditostí. Tyto 
kvality spolu s pokornou skromností jsou 
jeho základními charakterovými parametry. 
Profil dr. Kočárka by bylo možno doplnit 
zmínkou o řadě jeho dalších odborných 

činností, např. o mnohaletém členství v redakční radě učitelského časopisu 
Biologie, chemie, zeměpis, o recenzním a lektorském působení atd. 
Rozhodně nelze opomenout, že celý svůj profesní život intenzivně bojoval 
o důstojné zastoupení geologických věd v naší vzdělávací soustavě. 
Jako jeho spolužák z dob vysokoškolských studií si však dovolím jen 
osobní, poněkud nevážnou vzpomínku. V té době byl Edovým nejbližším 
přítelem náš kolega František Čech, jmenovec o jeden studijní rok 
mladšího pozdějšího děkana Přírodovědecké fakulty. Ti dva tvořili tak 
nerozlučnou a spolu se trvale vyskytující dvojičku, že si u ostatních 
spolužáků vysloužili úsměvnou charakteristiku „Co Čech to kočárek.“ Po 
dokončení studií se však jejich cesty z důvodů odlišného pracovního 
zaměření rozešly. Čech se věnoval báňské geologii v Severočeských 
uhelných dolech a předčasně zemřel v r. 1988, zatímco Eda podstatnou 
částí svých aktivit zakotvil ve školství, v němž vykonal dílo obdivuhodných 
hodnot. 
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Pro autora těchto řádků je mimořádným potěšením, že svou smuteční 
glosu může zakončit optimistickým konstatováním, které by jistě udělalo 
radost i tomu, jemuž je tato vzpomínka věnována: jméno Eduard Kočárek, 
jehož slovutnost zesnulý celoživotním dílem zbudoval, úspěšně dál nese 
jeho syn. Po otci zděděné hluboké přírodovědné znalosti zdatně aplikuje 
v medicínské oblasti a na své fakultě je vyhodnocován mezi nejlepší 
pedagogy. Vskutku optimální dědický odkaz osobnosti, pro kterou byla 
kantořina spolu s geologií životním posláním. My, kteří jsme vrstevníky dr. 
Kočárka st., budeme na něj spolu s mnoha dalšími českými geology i 
početnými středoškolskými učiteli přírodopisu vděčně, trvale, s úctou a 
obdivem vzpomínat. 
 
♦ Odešel Doc. RNDr. Ivan Cicha, DrSc. 

Mojmír Opletal  
Nejbližší přátelé a spolupracovníci přišli vloni Ivanovi blahopřát 
k osmdesátce. Nemohl to s námi dobře oslavit, neboť byl přivezen na 

vozíku. Ucucával deci vína a řekl pár vět 
– více mu to nešlo, bohužel Parkinson je 
nemilosrdný. K jeho jubileu vyšel 2012 
ve Zpravodaji ČGS článeček, shrnující 
jeho význam pro československou i 
středoevropskou geologii – tam si 
můžete doplnit nyní uveřejněné 
informace. 
Doc. RNDr. Ivan Cicha, DrSc. zemřel po 
dlouhé těžké nemoci 10. 3. 2013. Na 
poslední rozloučení v kostele svatých 
Petra a Pavla v Bohnicích, přišlo 18. 3. 
mnoho přátel, kolegů a příbuzných, 
včetně jeho 2 vnoučat a 3 pravnoučat. 
Doc. Cicha patřil mezi významné 
geology nejen československé, ale i 
středoevropské geologie. Narodil se 25. 

6. 1932 v Brně. Studium na Masarykově Univerzitě v Brně ukončil v roce 
1955. Od počátku se zabýval mikrobiostratigrafií terciérních sedimentů 
Karpat a stal se v této problematice jedním z nejlepších evropských 
specialistů. Od roku 1955 až do odchodu do penze v roce 2004 byl stále 
zaměstnancem České geologické služby, dříve ÚÚG a ČGS. V rámci 
Humboldtova stipendia studoval 1969–1971 na Technické univerzitě 
v Mnichově. V letech 1973 až 1990 přednášel na Masarykově univerzitě 
v Brně. 
Z jeho pestrého a významného geologického života je třeba vyzdvihnout:  
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1. Jako vynikající paleontolog spolupracoval s mnoha československými i 
evropskými vědci a napsal s nimi řadu vědeckých prací a knih. 
2. Vyučoval na MU paleontologii, stratigrafickou geologii a geofaktory 
životního prostředí. Vychoval zde stovky mladých geologů, které podnítil k 
lásce ke geologii a paleontologii. 
3. 1984–1990 projektoval, vedl a dokončil významný ekologický úkol 
„Soubor geologických a ekologických map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 
50 000.“ Z celého území ČR se dokončily nejen geologické mapy ale i řada 
„naložených“ map, hlavně mapy hydrogeologické, ložiskové, inženýrsko-

geologické, pedologické, mapy chráněných krajinných oblastí a svodné 
ekologické. Za 16 let úkolu bylo sestaveno a vytištěno přes 25 000 listů 
různých typů map. Takový úkol nebyl dokončen nikde v Evropě a 
geologové sousedních zemí se tomu stále obdivují.  
4. Zúčastnil se České geologické expedice do Kurdistánu a Západní pouště 
Iráku (1976–1980), byl jedním z hlavních autorů Závěrečných zpráv 
z těchto regionů. Do encyklopedie „Geology of Iraq“ (2004) vložil výsledky 
svého významného paleontologického studia.  
Ivana si všichni pamatují jako člověka, který dělal dobrou náladu. Vždy byl 
ochoten pomoci mladším geologům, nebo přispět fundovanou radou. Doc. 
Cicha vedl nebo se zúčastnil mnoha badatelských i praktických úkolů, je 
autorem či spoluautorem přibližně 400 publikací, map či archivních zpráv. 
Byl členem redakční rady Věstníku ČGÚ, vědeckým tajemníkem Komitétu 
pro stratigrafii mediteránního neogénu, vedoucím „Working Group on 
Central Parathetys“, členem komise pro udělování titulu profesor na UK 
v Bratislavě, školitelem aspirantů a diplomantů, dělal posudkovou a 
přednáškovou činnost.  
Buď čest Tvé památce Ivane! Kolegové, přátelé a kamarádi na Tebe 
nezapomenou! 
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♦ 19. září 2013 v 15 hodin v jídelně České geologické služby, Klárov 3, 
Praha 1 společně oslavíme 100 let od narození Dr. Tibora Budaye. 
Zveme vás na oslavu (seminář), ale nikoliv jen na 
tichou vzpomínku na váženého (veleváženého dle 
jeho obvyklého oslovení) šéfa, učitele a kamaráda. 
Dovolují si vás pozvat jeho kolegové – geologové, 
jakož i ostatní přátelé tohoto mimořádného geologa, 
organizátora a vedoucího komplikovaných 
geologických projektů a zahraničních expedic, a 
především výjimečného člověka. 
Všichni účastníci semináře obdrží v rámci 
propagační akce firmy Dolin s.r.o. zdarma knihu 
Geology of Iraq (má přes 300 stran, včetně grafů, 
fotografií a map). Její hlavní autor Dr. Saad Jasim v 
ní použil řadu původních informací RNDr. Tibora 

Budaye, Dr.Sc, a mezi spoluautory je řada geologů 
České geologické služby. 
Pro účastníky je připraven program s rautem, a to za 
symbolickou cenu 100,- Kč. 
Za organizátory: Mgr. Zdeněk Venera, PhD., ředitel 
České geologické služby, Ing. Pavel Linhart (za Dolin 
s.r.o.), RNDr. Jaroslav Hak, CSc., RNDr. Mojmír 
Opletal, CSc., Miloslav Novák – žáci a přátelé z 
"Budayovy cizinecké legie". 

 
 
♦ Dvousté výro čí turnovského dobrodruha 

Ivan Turnovec 
Vzpomínku na významného turnovského rodáka si dovolím uvést jeho 
autentickým citátem: „Bloudím světem jako Ahasver, mnohé útrapy 
zbrázdily mé líce a od nekonečných trampot zbělel můj vous i vlas. A 
přece, jak je to krásné, když člověk tak volně Boží přírodou putuje a netrudí 
se“. 
14. července 1813 se v Turnově v rodině obchodníka s drahokamy narodil 
třetí syn Čeněk. Absolvoval turnovskou školu a pak se v Jičíně vyučil 
mydlářem. Zatím co jeho bratr Antonín se stal kamenářem v Turnově a 
bratr František kaplanem v Rovensku pod Troskami, on po vyučení odjel 
do Uher na zkušenou. Vyučené řemeslo jej neuspokojovalo a tak se v 
letech 1840–1843 živil ve Vídni jako brusič drahých kamenů. Vydělal si 
nějaké peníze a s těmi odjel do Varšavy, kde se snažil stát se 
obchodníkem s drahokamy. V obchodování byl neúspěšný, přišel o 
všechno. Tak začal jeho dobrodružný život. Jedinou možností 
zkrachovance bylo odplout do Ameriky. V září 1846 dorazil do New Yorku. 
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Práci tam nenašel. Zamířil tedy na jih Spojených států, kde se dal najmout 
na parník do New Orleansu. Tam ale nedoplul. Cestou parník shořel. 

Posádku a pasažéry zachránila americká 
válečná loď. Na té se nechal najmout jako 
dobrovolník armády Spojených států. 
Bojoval ve válce proti Mexiku (1846–1848). 
Zúčastnil se obsazení mexického přístavu 
Veracruz i tažení na Mexico City. Ve svých 
knihách později popisuje partyzánskou 
válku Mexičanů, i jak byli trestáni američtí 
dezertéři. Po ukončení války ještě pomáhal 
hájit zájmy Spojených států proti Indiánům 
na Floridě, v rámci dozvuků tzv. Druhé 
semiolské války (Semiolové byli původní 
indiánští obyvatelé Floridy). Po pěti letech 
skončila jeho smlouva s armádou, dostal 
několik set dolarů služného a poukaz na 
pozemek o rozloze 160 akrů podle 
vlastního výběru. Dva roky se ve státě 

Virginii věnoval pěstování ovoce, pak ale svůj podíl na farmě prodal a toulal 
se Amerikou. 
V roce 1853 se vrátil do Turnova. Ale zakrátko už zase odcestoval. 1. 
listopadu 1853 byl zpět v New Yorku. Usadil se na čas v přístavu 
Savannah v Georgii. Zde onemocněl zimnicí, kterou léčil odchodem do 
Brazílie. Zde se začal věnovat drahým kamenům. Pohyboval se jako 
prospektor v oblasti výskytů brazilských diamantů. Úspěšný příliš nebyl, i 
když hledal v oblasti, kde se před jeho příchodem v r. 1853 našel 
světoznámý diamant Hvězda jihu. V Brazílii vydržel čtyři roky. 
Odplul odsud v r. 1857 do Austrálie, kde tehdy začala tamní zlatá horečka. 
Snažil se opět s nevalným úspěchem hledat zlato na pláních státu Victoria. 
Nechal se nespokojenými prospektory nalákat na zprávy o nových 
nalezištích zlata v Indii. Odplul do Kalkaty. Tam zjistil, že zprávy o nových 
nalezištích byly falešné. Přes Hongkong a Singapur se vrátil do Austrálie. V 
australském vnitrozemí chtěl opět hledat diamanty a zlato. K řece Lachlanu 
v Novém Jižním Walesu dorazil v době prvních nálezů zlata. Získal zde 
těžbou se společníky nějaké peníze. Odjel se nakrátko r. 1863 pochlubit 
nálezem zlata do Čech. Už r. 1864 odjel zase do Austrálie. Sám to 
popisuje: „Roku 1864 vydal jsem se ze svého rodiště do Austrálie podruhé. 
Cesta mě vedla napřed do Hamburku, potom do Londýna a Sydney. Po 
čtyřměsíční plavbě zakotvila naše loď v Port Jacksonu, v jehož lůně město 
Sydney pyšně se rozkládá. Zprávy o nálezech zlata nezněly tehdy příznivě,    
a mnozí kovkopové pospíchali z Austrálie zase do Ameriky. Já však si 
předsevzal, že se vydám na sever ...“. 
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I přes nepříznivé podmínky prošel Paclt napříč východní Austrálií až k 
zálivu na severu kontinentu. Navštívil několik zlatých nalezišť. Cestou byl 
přepaden domorodci a oloupen, ztratil přitom i několik zubů. Zachránili jej 
místní rančeři. Onemocněl malárií a kurdějemi. Po uzdravení se vrátil do 
Sydney. Tam se nalodil v r. 1865 na parník mířící na Nový Zéland. Kvůli 
válce mezi Maory a anglickými kolonisty se ale musel vrátit. 
Rozhodl se znovu navštívit rodnou zemi. Odcestoval v r. 1866 zpátky do 
Čech, a domníval se, že natrvalo. V Turnově zjistil, že oba jeho bratři již 
zemřeli. Bylo to ale období v Rakousku dost neklidné. 21. prosince 1867 
byla vydána tzv. prosincová ústava, bylo ustaveno Rakousko-Uhersko. V 
Čechách občané reagovali protestními akcemi, ty byly císařskou silou 
potírány a vedly v říjnu 1868 k vyhlášení stanného práva. Svobodomyslný 
Čeněk Paclt jako český vlastenec nemlčel a nepokojů se účastnil. V r. 1869 
byl na něho vydán zatykač pro výroky z 
doby stanného práva. Před zatčením utekl 
do Berlína, kde nějakou dobu pobýval u 
přítele Hermanna Michaelise, s kterým se 
spřátelil už v Austrálii. Od něj se dozvěděl 
o prvních nálezech diamantů v Jižní Africe.  
V lednu r. 1870 odplul do Port Elisabeth v 
Jižní Africe. Odtud odjel do Bloemfonteinu, 
hlavního města Svobodného státu 
oranžského. Pátral po diamantech v okolí 
řeky Vaal. Měl problém se zánětem očí. 
Navíc v r. 1871 začaly v táboře rozbroje 
mezi zlatokopy a Búry. Paclt odešel do 
kalaharské pouště. Cestou jej zranil levhart 
na ruce. Přesto pokračoval až k jezeru 
Ngami na území dnešní Botswany, kde 
lovil a hledal diamanty. S německou 
výpravou bratří Teichů se dostal až k 
diamantovému dolu New Rush v Kimberley 
(nyní známém jako Big Hole). Zde se usadil a společně s Němci začal 
diamanty těžit. 
V r. 1872 přijel do Kimberley při své první výpravě do Afriky doktor Emil 
Holub. Zpočátku se krajané spřátelili, pro rozdílné názory jejich přátelství 
nevydrželo. Paclt byl psancem, kdežto Holub neměl proti vídeňské vládě 
výhrady. Rozdíl byl i ve vzdělání. Paclt odmítl zúčastnit se další Holubovy 
výpravy. Sám o jejich vztahu píše: "Upřímné přátelství naše ochabovalo, až 
ve lhostejnost přešlo." Koncem roku 1873 byl Paclt ve své šachtici 
zasypán. Díky poranění od té doby mohl dělat jen lehčí práce, pro bratry 
Teichy podnikal obchodní cesty.  
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V této době udržoval s přáteli v Čechách korespondenční styky. Od roku 
1875 od něj náhle dopisy do Čech přestaly docházet. Dokonce se objevily 
zprávy, že zahynul. Později došla zpráva, že žije samotářsky asi šest hodin 
cesty od Kimberley v Keiskammě na břehu řeky Vaal, kde hledá diamanty. 
V r. 1881 jej turnovský starosta vyzval k návratu domů, dostal císařskou 
milost. K návratu do Čech se již Paclt neodhodlal. V říjnu roku 1884 poslal 
do vlasti poslední dopis.  
V červenci roku 1887 byl v Národních listech uveřejněn dopis Pacltova 
přítele dr. H. Jeppeho, kde oznamoval, že Čeněk Paclt byl nalezen v 
červnu toho roku mrtev ve svém stanu v Keiskammě. Nekrology, které 
vyšly v několika novinách, ho oslavovaly jako vlastence a statečného 
člověka. Jeho poznatky a knihy byly poučením pro prospektory, jsou psány 
velmi poutavě. Rok po jeho smrti vyšla knížka „Cesty po světě“ 
v nakladatelství F. A. Bureše, jejíž druhé vydání následovalo za tři roky. 
Další knížky vycházely postupně až ve 20. století: „Cesty po Austrálii“ v r. 
1939, „Sedmnáct let v jižní Africe“ v r. 1940 a „Cesty světem: Příhody a 
zkušenosti po cestách po Americe, Austrálii, Novém Zélandě a jižní Africe“, 
vydaná souborně v r. 1954 nakladatelstvím Orbis. Vzpomínku si v roce 
dvoustého výročí svého narození tento svobodomyslný dobrodruh 
prospektor drahokamů a zlata, který prošel všemi kontinenty, určitě 
zaslouží. 
Na závěr ještě jednou slova Čeňka Paclta: "... touha po světě, která 
nedopřávala mi nikde poklidu, zase ve mně procitla a mocí neodolatelnou 
pudila mě z domova." 
 
 

►►► Recenze, kritika, diskuze 
 
 
♦ Perly  

Ivan Turnovec 
Poslední monografie významného polského gemologa Wlodzimirza Lapota, 
která byla vydána v edici Informator jubilera v roce 2012 v Sosnowci, je 
věnována perlám. Na 190 stranách seznamuje autor čtenáře s 
problematikou perel a perleti. V úvodní části popisuje všechny druhy 
vodních živočichů, kteří produkují šperkařsky využitelnou perleť. Jde totiž 
nejen o mořské a sladkovodní měkkýše, ale i o hlavonožce. Jmenuje i 
jejich hlavní výskyty a připomíná i perletě fosilní. Věnuje se podrobně i 
strukturně-mineralogické stavbě perleťové hmoty, zajímavé jsou fotografie 
výbrusů i snímky z elektronického mikroskopu. Na základě vlastního 
výzkumu popisuje vznik perleťového efektu a doplňuje tak starší 
publikované údaje o tomto jevu. 
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Uvádí členění a kompletní označení perel dle CIBJO (pro zpracovatele 
perel jde o kapitolu zvláště důležitou. Připomíná i biokonkrece, které se 
perlám podobají, ale vznikají trochu odlišným vysrážením organismy, často 
jde o operculum (víčko) např. slimáků mořských (Turbo petholatus) a zczd 
perel se liší svým povrchovým optickým efektem. 

Samostatná kapitola je 
věnována i imitacím perel. 
Jde převážně o imitace 
skleněné, brousili se ale i ze 
schránek měkkýšů, zubů a 
dokonce i některých opálů. 
Další kapitola popisuje 
metody úpravy povrchu perel, 
např. speciální facetování) a 
jejich barevnosti. 
Rozsáhlá část publikace je 
věnována identifikaci a 
rozlišení původu (přírodní, 
pěstované, imitace, mořské a 
sladkovodní). Popisováno je 
rozlišení tvaru, hodnocení 
barvy a také celkové 
oceňování. 
c závěrečné části publikace 
jsou připomenuty šperky 
perlami zdobené a jako 
prémie je uveden postup 

vazby perlových šňůr, doplněný instruktážními obrázky. 
Knihu s množstvím ilustračních fotografií grafů a tabulek vydala LabGem v 
Sosnowci v roce 2012. Lze jí doporučit šperkařům i všem výrobcům i 
zájemcům o šperky s přírodními materiály. Doc. dr. Wladzimier Lapot je 
pedagogem na fakultě Nauk o Ziemi Universitu Slaskieho, patří k předním 
evropským gemologům a řídí Laboratorium Gemmologiczne Uniwersitu 
Slaskiego. Domnívám se, že není na škodu uvést na tomto místě názvy 
několik starších Lapotových publikací, které pokládám za velice zdařilé. 
Gemmologia szczególova – vademecum (2000), Optyka krysztalóv dla 
geologów i gemmologów (2004); Koralovce jubilerskie (2006) a hlavně 
velmi užitečná monografie věnovaná syntetickým diamantům vhodným pro 
šperkové zpracování vyráběným v posledních pětadvaceti letech: 
Syntetyczne diamenty jubilerskie (2007). 
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♦ Hradní kámen p řemyslovské doby v Čechách (prostým okem i pod 
drobnohledem)  

Ivan Turnovec 
Kolektiv autorů F. Fediuk, E. Fediuková, T. Sidorinová, J. Šrámek a Z. 
Táborský vytvořili unikátní publikaci. Věnovali se studiu stavebních kamenů 
použitých v přemyslovské době tedy během 12. a 13. století. Popisují 
horninový materiál použitý pro stavbu celkem celkem padesáti objektů. 
Sami autoři v úvodní kapitole svůj přístup k popisované problematice 
vysvětlují: „Středověká architektura, v níž hlavní materiálovou roli hrál 
kámen, se uplatňovala širokou paletou svých produktů: městskými i 
venkovskými sídelními jednotkami, mosty, kostely, kláštery a v neposlední 
řadě pevnostními stavbami – tvrzemi, hradišti a hrady. Ve všech těchto 
případech se archeologové snaží najít odpovědi na otázky: Kdo? Kdy? 
Kde? Jak? Proč? S jakými záměry a výsledky? Přírodovědec – geolog k 
těmto otázkám připojuje i ty své: Z čeho? Odkud? Hledání odpovědí na ně 
není o nic méně vzrušující než ono archeologické, i ono je intelektuální 
výzvou a případný úspěch v tomto doslova detektivním pátrání má svou 
hodnotu v poznávání minulosti našeho národa. 
Kterékoliv z výše uvedených druhů středověkých staveb by si v tomto 
„kamenném“ ohledu zasloužily pozornost, pro všechny se nabízí 
nepřeberné množství studijního materiálu, čekajícího na své zpracovatele. 
Jestliže autoři této knížky se omezili pouze na kámen hradních staveb a jen 
toho staršího ze středověkých úseků našich dějin, na dobu Přemyslovců, 
vedli je k domu dva důvody. Předně jsou hrady jednoznačně 
„nejnápadnějšími svědky tehdejší doby“. Druhý důvod je mnohem 
prozaičtější: kdybychom se chtěli pustit do zhodnocení povahy kamenů celé 
naší středověké architektury, na tak rozsáhlý a složitý úkol bychom prostě 
nestačili.“ 
Publikaci vydalo v edici Neživá příroda, nakladatelství Academia. Celkový 
rozsah je 178 stran, včetně rejstříku jde o 191 stran. Publikace obsahuje 7 
fotografií, 69 mikrofotografií, 1 mapku s lokalizací studovaných objektů, 1 
tabulku s přehledem 27 hornin použitých jako stavební materiál a 61 
pérovek (jde o hlavně nákresy budov a zřícenin, v několika případech jsou i 
skalní výchozy a kresby výbrusů. Za zmínku stojí i názvy jednotlivých 
kapitol. Po údaji o autorech je „Úvod“ s vysvětlením čím se autoři zabývali 
a proč (viz i vložený citát). Pak následují kapitoly: Trochu historie a 
obecností, Slovníček základních pojmů, Povšechně o hmotě zvané kámen, 
Chvála řemesla kamenického, Čechy – nepřeberná pokladnice užitného 
kamene; Jednotlivé druhy hradního kamene, Minerály skládající hradní 
kámen, Abecední výběr hradů přemyslovské doby (hlavní část publikace), 
Pár slov závěrem, Literatura a Rejstřík. 
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Čtivě jsou napsány obecné úvodní kapitoly, tvořící zhruba třetinu textu. Jak 
údaje historické, údaje o kamenické profesi, tak i celkový přehled ve 
stavebnictví používaných hornin, jejich charakteristika a přehled 
horninových minerálů, jistě 
umožní rozšířit obzory 
milovníkům historie i 
přírodních věd. Při 
středověkých stavbách byl 
využíván obvykle místní 
materiál, proto je škála 
použitých hornin poměrně 
široká. Celkem autoři kromě 
stručné charakteristiky 
jednotlivých staveb uvádějí 
popisy celkem sedmadvaceti 
druhů použitých stavebních 
kamenů. Vždy je uvedena 
stručná charakteristika a 
historie stavby a její nákres, 
potom je podrobně popsána 
hornina(ny) a ta je doplněna 
jednou, nebo více 
mikrofotografiemi. Pokládám 
za užitečné připojit k 
informaci o knize fotokopii 
jedné stránky z kapitoly 
Abecední výběr hradů, jde o 
Rotštejn, ale najdete tu i další 
hrady z naší oblasti. 
Sám jsem si publikaci přečetl se zájmem a doporučuji jí geologům, 
archeologům i všem dalším zájemcům. Pozornost si určitě zaslouží. Knihu 
lze získat v prodejně Academie na Václavském náměstí v Praze, nebo 
prostřednictvím webu www.academiaknihy.cz. 
 
♦ Upozorn ění na nové knihy Zdeněk Táborský 
1. V roce 2011 vydalo nakladatelství Granit velmi pěknou a zajímavou 
knihu „Putování naším pravěkem“ editorů Martina Košťáka a Martina 
Mazucha (+ 10. dalších autorů). 
Kniha provede čtenáře od kvartéru až do prekambria. Každé období je 
představeno geografickou mapkou světa, popisem tehdejší fauny a flory, 
přítomností v ČR a končí podrobným popisem několika vybraných 
typických nalezišť. Čtivý text doprovází množství fotografií, obrázků a také 
ilustrací malířů Petra Modlitby a Jiřího Svobody. 
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2. V roce 2013 vydalo stejné nakladatelství další povedenou knihu „Český 
granát“ Radka Hanuse a 5. dalších spoluautorů. Zabývá se minerály ze 
skupiny granátů a především pyropem – jeho vznikem, geologií, historií 
těžby i zpracováním a použitím ve šperkařství. Také tato kniha obsahuje 
velké množství fotografií, tabulek a grafů. 
 
K publikaci „ Český granát“. 

Ivan Turnovec 
Zajímavá publikace byla pokřtěna 9. 7. 2013 v Turnově při příležitosti oslav 
60 výročí družstva umělecké výroby Granát. Pod názvem ČESKÝ 
GRANÁT s podtitulem Historie, geologie, mineralogie, gemologie a 
šperkařství, vydalo nakladatelství Granit exkluzivní knihu v rozsahu 164 
stran, bohatě doplněnou fotografiemi. Hlavním autorem a současně 
editorem je Radek Hanus s kolektivem dalších odborníků. Pochvalu si 
zaslouží publikované mineralogické údaje. Pár výhrad k historii a 
geologickým poměrům bych sice měl, ale k nim se vyjadřovat nehodlám, 
aby mne někdo nenařkl ze střetu zájmů, protože jsem se českým granátům 
řadu let věnoval. Recenzovat jí 
proto musí někdo jiný. 
Paradoxně autor publikace se 
narodil v roce 1977, to byl rok, 
kdy jsem ukončil vyhledávací 
průzkum v Českém středohoří 
a připravil podklady pro 
průzkum Linhorky, která je 
perspektivním zdrojem zásob. 
Kniha se mi vcelku líbí až na 
pár nepřesností, které se mne 
osobně dotýkají a ty bych rád uvedl. To nejzásadnější je na str. 128 v 
kapitole Historie družstva Granát v Turnově. Je tam nesprávně uvedeno, že 
v roce 1975 „Do družstva nastoupil geolog RNDr. Ivan Turnovec s cílem 
prověření ložisek netradičních šperkových kamenů.“ Pravda je jiná, od roku 
1975 do roku 1977, kdy začala druhá fáze mých kádrových problémů v 
Geoindustrii n. p., jsem byl zodpovědným řešitelem vyhledávacího 
průzkumu. Do družstva Granát jsem byl přijat až v roce 1983 jako dělník na 
strojní broušení, bylo mi to nabídnuto jako alternativa, dělal jsem silničního 
dělníka u Pražských silničních a vodohospodářských staveb (u kterých jsem 
jako dělník získal titul RNDr., což pobouřilo některé stranické funkcionáře). 
Až po dvou letech jsem v družstvu, kde panovaly osvícenější poměry než v 
okolním státě, začal pracovat jako technik a stal se i vedoucím oddělení 
ručního broušení. 
Druhá nepřesnost může být interpretována i jako má ješitnost, ale nevidím 
důvod proč na ní neupozornit. Jedná se o zasazování granátů do skla. Za 
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iniciátorku z roku 2011 je uváděna výtvarnice Zdena Laštovičková. 
Skutečnost je v tomto případě taková, že v roce 1977 byl v Granátu 
vyhlášen tematický úkol na zpracování kamenů nepoužitelných pro 
broušení. První pokusy jsme tehdy s výtvarnicí Jiřinou Žertovou a jejím 
manželem geologem realizovali ve sklárně Škrdlovice. Po celou dobu se 
čas od času drobné objekty se zatavenými granáty vyráběly. K většímu 
využití přistoupilo družstvo až v roce 2008, díky příteli a současně 
předsedovi družstva Václavu Kolombovi. Já na tomto místě připojuji dva 
odkazy, které jsou jednoznačným důkazem priority, ostatně pracovníky 
družstva nikdy nezpochybňované: Turnovec I. (1980): Využití českých 
granátů nevhodných pro výrobu šperků. Geol. průzk., 22, 12, s. 375–376, 
Praha; (1981): Netradiční využití českých granátů. Šperkařství, 11, 3, s. 
23–26, Praha. Navíc v použité literatuře je ten první uveden, v textu se o 
něm autor nezmiňuje. Na trochu ješitnosti mám snad ve svých sedmdesáti 
letech nárok. 
Svými připomínkami nechci knize ani autoru ubližovat, připomínám, že 
mineralogické partie pokládám za velmi dobré. 
Na připojené fotografii je křest publikace, kterou drží v ruce hlavní autor, v 
Galerii Granát v Turnově. 
 
 

►►► Zajímavosti 
 
♦ Americký pohled na naší červnovou povode ň  

Karel Valášek 
Mnozí z nás si ještě pamatují českou povodeň v srpnu 2002. Jednalo se 
zřejmě o největší povodeň v historických záznamech. Povodeň v červnu 
2013 byla také veliká a její srovnání s rokem 2002 poskytuje obecně 
užitečnou kvantitativní představu aplikovatelnou na povodně minulé a 
budoucí.  
Povodně nejsou vzácné. Na malém území jsou běžné, stačí vydatná bouřka 
a přilehlé potoky odnesou vše, co jim stojí v cestě. Území rozměru Čech a 
podobné je lokálními bouřkami ovlivňováno málo. Povodně na velkém 
území vznikají v důsledku specifických meteorologických jevů u 
kontinentálních rozměrů v rámci cyklon a někdy i jako důsledek jarního tání. 
Zatímco vydatnost jarního tání lze kalkulovat z velikosti sněhových zásob a 
rychlosti tání, předpovědi povodní souvisejících s megameteorologií jsou v 
prostoru a čase problematické. Nebezpečná situace se může v podobných 
případech a ve specifických oblastech vyvinout i během týdne. Včasná 
předpověď povodní toho původu je důležitá především v oblastech, kde 
existují protipovodňová zařízení, která lze manipulovat. Příznivé podmínky k 
manipulaci tvoří v Čechách vltavská kaskáda přehrad, jihočeské rybníky a 
několik dalších nádrží jako Soutice na Želivce, Hracholusky ap. 
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Výstavba umělých nádrží je mnohoúčelová a ochrana proti povodním je 
jedním z důvodů. Protože není jediným. V manipulaci nádrží dochází k 

Řeka 
Měrná stanice, průtok m3/s, 2013/2002 

Vltava 
Vraňany 2900/ Vyšší Brod 

130/ 
Březí 330/620 České 

Budějovice 
420/1300 

Malá Chuchle 
3200/5160 

Malše 
Pořešín 
120/470 

Roudné 
230/440 

   

Lužnice 
Pilař 130/ Bechyně 

380/66 
Smutná 110/   

Otava 
Sušice 150/ Písek 

500/1160 
   

Sázava 
Světlá 30/ Nespeky 

505/450 
   

Blanice 
Radenice 120/     

Berounka 
Bílá Hora 
390/840 

Beroun 
1000/2180 

   

Litavka 
Beroun 120/     

Labe 
Les Království 
140/ 

Němčice 290/ Nymburk 550/ Mělník 3900/ Ústí n/L 3660/4700 

Úpa 
Zlič 75/     

Orlice 
Týniště 40/     

Cidlina 
Sany 140/     

Mrlina 
Vestec 85/     

Výrovka 
Plaňany 95/     

Jizera 
Bakov 170/450     

Ohře 
Louny 300/     

Ploučnice 
Benešov 90/     
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otálení v závislosti na váze dalších zájmů. Po první vlně povodně v roce 
2002 byly nádrže plné, rekreanti nezírali na hluboce obnažené pláže, 
rybolov a výroba elektřiny pokračovaly podle plánu a další rekreanti a s tím 
spojené služby kolem toku také pokračovaly ve svých plánech. Tato 
ekonomická pohoda byla však během týdne narušena daleko větší 
povodňovou vlnou, která způsobila nedozírné škody. Od velitelů vltavské 
kaskády se očekávalo, že opozdí průchod hlavní povodňové vlny Vltavy 
proti vlně neovladatelné Berounky alespoň o půl dne. Protože začátkem 
dešťů druhé vlny v jižních horách, během vývoje povodní tamtéž a během 
postupu povodňových vln po vodě kaskáda nevypouštěla, což trvalo tři dny. 
Přehrady rychle přetekly jako jezy a povodňové vlny Vltavy a Berounky se 
sešly v Praze během několika hodin. Uveřejněné průtokové křivky na 
hlavních tocích situaci jednoznačně dokumentují. 
Podobně jako půda byla nasycena vodou po první povodňové vlně v roce 
2002, dlouhotrvající deště před povodní v roce 2013 měly tentýž následek. 
Na rovinách voda stála, po svazích nerušeně stékala a v přilehlých tocích 
se valila. V obou případech byl důsledek dalších extrémních srážek 
okamžitý a do jisté míry ovladatelný jen pomocí částečně vypuštěných 
umělých nádrží.  
Velká povodeň se pravděpodobně vyskytne v Čechách během dalších 10–
20 let. Statisticky se dá očekávat, že její velikost bude v rozmezí povodní 
2002 a 2013. Není pochyb o tom, že z obou dobře dokumentovaných 
povodní vyplývá důležité poučení, které najde do značné míry uplatnění v 
budoucnosti. 
Následující tabulka poskytuje kvantitativní srovnání mezi povodněmi roku 
2002 a 2013. Uvedena jsou maxima povodňových vln jako průtoky v m3/s 
(krychlové metry za vteřinu) v některých klíčových stanicích českých řek. 
Ve zlomku jsou průtoky 2013/2002, které dokumentují zhruba velikost obou 
povodní a jejich lokalizaci v hlavních povodích. 
Průtokové údaje pro povodeň 2013 uvádí Povodí Vltavy (www.pvl.cz) pro 
povodí Vltavy, Labe, Ohře, Ploučnice, Moravy, Dyje a Odry. Činí tak denně 
i v období normálních stavů. Na mapě průtoků a stupně ohrožení vynikaly 
barevně měrné stanice v průběhu povodně. Vyšší stupeň ohrožení se týkal 
ve větším rozsahu Budějovické a Plzeňské pánve. Dále se jevil nápadně 
pruh od Prachatic přes Tábor, Benešov a Nymburk směrem na Trutnov. V 
tom pruhu došlo k extrémním vodním stavům v Blanici nad Pískem, 
Smutné nad soutokem s Lužnicí, Blanici pod Blaníkem, ve Výrovce, Mrlině 
a v přilehlých menších tocích. Povodňová vlna v Děčíně byla souhrnně asi 
o 20% nižší než v roce 2002. 
Pro rok 2002 pocházejí údaje z průběžných informací uveřejňovaných 
Český hydrometeorologickým ústavem (www.chmi.cz) postupně během 
povodně a posléze jako zpracované průtokové křivky hlavních řek. Mnoho 
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údajů spočívá v interpolovaných odhadech, poněvadž vlastní měřeni 
namnoze selhávala při extrémních průtocích. 
ČHMU také uvádí historické povodně v Praze a v Děčíně do téhož roku od 
roku 1828. Údaje z Prahy a Děčína jsou uvedeny ve zlomku P/D průtoků 
m3/s pro příslušný rok. 
 Rok průtok Praha/Děčín 
 1845 4500/5600 
 1862 4000/4850 
 1872 3350/2000  
 1876 2700/4200 
 1890 4000/4500 
 1900 2300/3800 
 1940 3300/3600 
 2002 5160/5080      
 2013 3200/3660 (Ústi)    
Z tabulky vyplývá nápadná skutečnost, že velikost a frekvence povodní 
ubývá do roku 1940 a nastává období neobvykle mírných povodní až do 
roku 2002. Po větších povodních mezi 2002 a 2013 jsem nepátral, protože 
v Praze působily jen nižší stupeň ohrožení. Povodeň roku 2002 byla tedy 
překvapivou výstrahou, že katastrofální povodně po desetiletích 
nepřítomnosti neskončily a také poučením, jak využívat meteorologické 
předpovědi a akumulační nádrže v rámci definovaného povodňového plánu 
na úrovni novodobých možností bez zhoubných diskusí zainteresovaných 
stran a zmatku zmatkujících médií nesoucích se na vlně nepřeberného 
množství špatných zpráv.  
Jinak je na pocestném po Karlově mostě či na Kampě, aby zkontroloval 
průtok pražskou Vltavou pohledem na sochu Brunclíka, který je snad po 
století svědkem stavu vody na svém sloupovém podstavci a, pokud je mi 
známo, nohy si ještě nesmočil. Bylo by pak na jednotlivci, aby rozhodl, jak 
nebezpečná je vyvíjející se povodeň pro něho a společnost, ve které žije. K 
úsudku mu pomůže hrubý odhad, že každý metr na Brunclíkově sloupu 
značí asi 1000 m3/s průtoku Vltavy Prahou. 
Pro nauky chtivé občany by mohlo být užitečné postavení dalšího sloupu 
poblíž, na němž by se vyskytovaly úrovně povodní s odpovídajícím 
průtokem a příslušným letopočtem. Problém vidím v otázce, kdo by nový 
sloup financoval za současného stavu ekonomie v Evropské Unii. Pokusně 
bych se obrátil třeba na firmu VW a podobně, které by si na vršek nového 
sloupu mohly dát místo dalšího Brunclíka svou reklamu po vzoru, jak to 
učinila před lety pojišťovna Slavia při zasklívání velikých oken chrámu sv. 
Víta biblickými výjevy v duhových barvách. Při současné úrovni cen reklam 
a jejich množství by se investice do sloupu mohla někomu vyplatit. Další 
řešení představuje metoda “národ sobě”, ale při té hrozí, že by se uplatnila 
jen malá část příspěvku. 
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♦ Historie poznávání a zpracování granát ů v Čechách I  
Ivan Turnovec  

V letošním roce oslaví šedesáté výročí družstvo umělecké výroby Granát 
se sídlem v Turnově. Chtěl bych při té příležitosti uvést pár slov o více než 
třistaleté historii výzkumu, těžby a šperkového zpracování českých granátů, 
která předcházela vzniku družstva Granát. 
Česká granátová naleziště popisuje v 17. století tehdejší rektor školy v 
Litoměřicích Pavel Stránský v díle Respublica Bohemiae (1634): 
"Karbunkuly planoucí jako 
jiskry, řečené též granáty, 
se nacházejí v jámách na 
polích blízko Podsedic a 
Třebívlic, často též bývají 
nalézány ve vodních 
tocích, kde září jasným 
svitem." Ještě podrobněji 
popisuje česká naleziště 
Bohuslav Balbín v knize 
Miscellanea historica regni Bohemiae (1679). 

Prvním vědeckým dílem o minerálech, 
jehož autor se, na rozdíl od autorů 
starších Lapidářů, věnoval praktickému 
pozorování, byl vědec působící jako 
městský lékař v Jáchymově, Georgius 
Agricola (1494–1555), vlastním jménem 
Jiří Bauer, význačný mineralog a 
montanista, jak se tehdy říkávalo 
odborníkům v hornictví a hutnictví kovů. 
Drahým kamenům a granátům se 
věnuje v obsáhlém díle De Natura 
Fossilium Libri X., která byla vydána v 
Basileji roku 1546 (název lze přeložit 
jako Deset knih o povaze kamenů). Již 
dříve v díle Bermannus, sive de re 
metallica dialogus, vydaném v roce 
1530) Agricola píše: "Minerály, které se 
neliší vzhledem a barvou, nejsou hned 
také z téže látky jako např. skleněné 
napodobeniny drahokamů". Zdůrazňuje 
potřebu pěstovat přírodovědné znalosti 

o kovech a jejich sloučeninách a o jejich hledání, zpracování a použití. 
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Jeho kniha Dh Natura Fossilium je bez nadsázky první souborná kniha o 
nerostech a doslova v ní píše, že je třeba: "zkoumati rozdíly, vlastnosti a 
upotřebení hmot vykopávaných, tak řečených fossilií“. Nerosty dělí na čtyři 
třídy: země (terra), ztuhlý roztok (succus concretus), kámen (lapis) a kov 
(metallum). V této knize se 
dočteme i o řezání a broušení 
drahokamů a také jejich 
napodobování. V knize VI. na str. 
272 tohoto díla pak máme docela 
přesný záznam o výskytu českých 
granátů, které označuje jako 
carbunculi carchedonii in 
Boemorum agris (na českém 
území nebo českém poli): "V 
Čechách 5 mil od Litoměřic na 
polích při cestě do Třebenic a také 
v okolí Želkovic, kolem 3 mílí od 
této lokality a na polích u 
Lotendorfu, kolem 10 mílí od města Mostu na cestě do Hory Sv. Kateřiny. 
Také se nalézají v Čechách na jaře mezi opevněným městem, které naši 
krajané regia specula jmenují, avšak v jejich řeči jde o královskou hlídku, a 
městem Plana (poznámka: v dnešním pojetí se jedná o Kynžvart u 

Mariánských Lázní). Najdou se ve 
Slezsku, Krkonoších, v Trákii, na 
Peloponnésu u Korintu, v Arkádii". 
Označení český granát ještě v době 
Agricolově neexistovalo. On sám píše, že 
mladí jej nazývají granatus, takže o 
granátu se již mluvilo, starší pisatelé 
carchedonius. Označení carchedonius 
používal ve svých dílech. 
I když jméno český granát ještě 
neexistovalo, šperky z nich se již 
zhotovovaly. Trvalo ještě více než 
šedesát let, než české granáty dostaly 
své jméno. Označil je tak až Anselmus 
Boetius de Boot, osobní lékař a správce 
sbírek císaře Rudolfa II. Ve svém díle 
Gemmarum et Lapidum Historia z roku 
1609. Jím navržené jméno pro pyropy z 
českých výskytů "Granati Bohemici" se 

stalo dlouhodobě i symbolem kvality a používáme jej i dnes. 
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Začátek 17. století byl dobou rozvoje Českého království. S tím nastává i 
neobyčejný rozkvět ozdobného a šperkového kamenářství. Za vlády císaře 
Rudolfa II. se projevuje nebývalý zájem o český granát. Své postavení mezi 
drahými kameny spolu s komerčním názvem český granát si podržel až do 
současnosti. 
Praha se stává nejen císařským sídlem, 
ale i centrem zpracování drahých 
kamenů. Panovník Rudolf II., sám 
astrolog, alchymista a vášnivý sběratel 
uměleckých předmětů a drahých 
kamenů, podporoval prospektorskou 
činnost a budoval brusírny. Dvorní 
kamenáři a brusiči byli soustředěni v 
obnoveném a nově zřízeném Císařském 
mlýně na konci Královské obory v 
Bubenči. Zde měli i speciální zařízení na 
broušení a vrtání českých granátů. 
Zpracovávali ovšem i jinou českou 
surovinu, zvláště křišťály, acháty a 
jaspisy. V Praze bylo známo 42 brusičů 
kamenů. Prvním, s jehož jménem je 
spojeno i broušení českých granátů, byl 
Hans Maier na Novém městě pražském 
(1563–71). Tady bych rád upozornil na studii S. Urbana (1976): Řezači 
drahých kamenů v Čechách v 16. a 17. století; Acta Umělecko- 
průmyslového muzea 11, Praha, kde zájemci najdou podrobnější 
informace.  
V roce 1590 získává císařské privilegium na sběr a vývoz granátů Mates 
Krätsch z Královce a v letech 1603–1607 Jiřík Údrcký z Údrce, majitel 
panství třebívlického. 17. června 1603 však žádá Česká komora Jiříka 
Údrckého z Údrce a na Třebívlicích, aby tři granátové kameny, které 
vlastní, zaslal císaři, jenž je slušně zaplatí. Císař si své zboží dal dobře 
hlídat. 
České granáty se u nás nejen brousily, ale také se surové vyvážely do 
německých brusičských středisek Waldkirchenu, Freiburgu a do 
Norimberku. Vývoz suroviny pokračoval až do 18. století. Z Norimberku se 
pak vybroušené české granáty vyvážely do Francie i jiných zemí. 
Z archivních dokladů 16. a 17. století je zřejmé, že vzhledem k relativně 
malým rozměrům bylo zpracování českých granátů tajemstvím. Antoni 
Busenreuther z Waldkirchenu byl během svého pobytu v Praze 
pronásledován řezáčským bratrstvem za pokus o vyzrazení pracovního 
tajemství. V roce 1584 si Cladius von Creus z Norimberku nechává 
zaknihovat svůj způsob řezání granátů s přesností a zvláštní rychlostí. V 
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roce 1589 žádá císaře Rudolfa II. o rozšíření "patentu" na celou rakouskou 
říši. 
Benátčané, podobně jako již za vlády Karla IV., znovu směřují do 
Podkrkonoší, zabydlují se v Mašově poblíž Turnova a prohledávají Kozákov 
i Jizerskou louku, kde se patrně těžily i safíry. Císař Rudolf si však vyhradil 
přednostní právo na odkup drahých kamenů a volný vývoz zakázal. Roku 
1601 jmenovat faráře v Rovensku Šimona Tadeáše Budka (Budecius) 
svým dvorním alchymistou, udělil mu privilegium hledat drahé kameny, 
ustanovil ho "inkvizitorem drahých kamenů a kovů" a jeho jméno přizdobil 
přídomkem "z Lešína a Falkenberku". Pověřil ho dozorem nad Vlachy, kteří 
měli povinnost nalezené kameny odprodat císaři. Šimon Budecius vyjížděl 
vybaven výsadami a doporučujícími listinami do kraje, aby svému 
vznešenému panovníkovi přinášel stále nové a nové kameny. Tyto 
hledačské výpravy byly dokonce opatřeny i zvláštním císařským praporem 
a snad i sám císař se jich příležitostně zúčastňoval, aby osobně dohlížel na 
hledání kamenů.  
 

 
 
Nejkrásnější české granáty zůstávaly tehdy v Praze. V inventáři 
rudolfínských sbírek z roku 1619 najdeme křišťálové nádoby s granáty, 
stříbrné pásy s granáty, prsteny a zlatnické předměty s českým granátem. 
Již v první polovině 16. století byl granát ozdobou lidového šperku, o čemž 
svědčí soupisy osobních a rodinných majetků. V té době stál zlatý prsten s 
českým granátem tři kopy míšenské, což je asi hodně, i když nevíme, o jak 
velký kámen šlo, největší granáty v tom čase údajně dosahovaly velikosti 
lískových oříšků (asi 12–15 mm). Dokončení příště 
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1 - České granáty v matečné hornině - lherzolitu od Měrunic 
2 - Titulní strana knihy Gemmarum et lapidum historia ve které dostal 
český granát své jméno 

3 - Granátová brož z poloviny 18 století 
4 - Granátová souprava s perličkami - začátek 19 století 
5 - Lidový šperk, čepec s českými granáty 
6 - Těžba granátonosných svahovin u Podsedic 
 
♦ Bývalý geolog – sou časný malí ř 

Hana Obrázková 
Mnoho z vás si jistě pamatuje na Miloše Lomoze, kolegu z ÚÚG, Geofondu 
(11 let) a zase ÚÚG v letech 1957 až 1988 ÚÚG, z toho jako experta 
v Maroku v letech 1975 až 79 a 1981 až 1984. 
Navzdory tomu, že Miloš (ročník 1927) je téměř čtvrt století v důchodu, 
zůstává v úzkém kontaktu s kolegy. A skoro pravidelně navštěvuje ve 
čtvrtek Café Barrande, Přírodovědný klub Vládi Sattrana, dopisuje si 
s kolegy, s docentem Slávkem Skácelem z Moravy nebo profesorem 
Igorem  Rojkovičem ze Slovenska. 
Miloš, který nikdy nezkazil žádnou legraci, si svým skromným a přátelským 
vystupováním získal řadu přátel na celý život. A v posledních letech je 
možné říci, že řady jeho přátel rozšířila i vzácná dáma – Její Excelence 
vyslankyně Marockého království v České republice paní Souriya Otmani. 
 

 
 
Jak je to možné? Již před lety Miloš začal přemýšlet, jak vyplnit volný čas, 
kterého po odchodu do důchodu měl při své činorodosti nadbytek. Práce 
na zahradě, diskuse s odrůstajícím vnuky a dlouhé procházky se psy, (dva 
roztomilí welscorgi, více jich má jen anglická královna) nemohly Miloše plně 
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uspokojit. A jak to tak bývá, pomohla náhoda. Roku 2000 navštívil Miloš 
známé ve Strašnicích, které měly byt vyzdobený obrazy od jejich děda, 
jenž se ale malováním neživil. A tak to Miloš zkusil také. Započal jako snad 
každý s temperami, pastely – (na Šumavě v Rohanově a v Lázních 
Teplice), pak přešel na akrylové a olejové barvy. A samozřejmě zakoupil 
praktické příručky, kde se stále učí umění míchání barev. Barevné 
fotografie, v dnešní době dokonalé, pak používá jako předlohy. Teoretickou 
i praktickou přípravu získal kdysi na žižkovské reálce, (nyní známá 
„Slaďárna“), kde bylo kreslení jedním z hlavních předmětů. Začínal 
s klasiky, tvořil kopie Lady, Moneta, Renoira, Kosárka, Radimského a 
dalších. Ale jeho velkým vzorem se stal Antonín Slavíček a jeho krajiny. I 
kvůli tomu navštívil několikrát jeho působiště Kameničky u Hlinska. 
Mezi jeho prvotiny patří také perokresba těžní věže na šachtě Svornost 
v Jáchymově, kde v roce 1947 začal jako technik u geofyziky svou 
geologickou kariéru. A toto jako grafický list rozdal snad už m. j. třem 
stovkám známých nebo návštěvníkům Café Barrande z celého světa, 
kromě Asie a Antarktidy. 
A tak maloval podle předloh krajiny z Evropy i z Ameriky, i zvířata – kočky a 
psy známých a příbuzných, (na portréty lidí si netroufá, autoportrét byl 
nápadně podobný Beethovenovi), houseboaty, chaty a chalupy pro známé. 
Tyto obrazy s úspěchem vystavoval ve zmíněném Přírodovědném klubu 
Café Barrande. A vzhledem k tomu, že měl dosti podkladů pro předlohy ze 
zmíněného Maroka, bylo dost obrazů pro samostatnou výstavu. Ale 
hlavním mementem pro to byl nádherný rám, co Miloš našel u souseda 
v haraburdí. Soused totiž prodával dům, rozhodl vyměnit Prahu za venkov 
a zbavoval se tak odpadu. Co však do rámu namalovat?  
Pomohla náhoda. V nedělní příloze MF Dnes vytiskli dvoustránkovou fotku 
Jemaa El fna – náměstí v Marrakéši i s pohořím Jebilet na obzoru, a tak 
bylo rozhodnuto. 
S tímto obrazem mohla být nabídnuta výstava Obrazů a obrázků z Maroka 
do Přírodovědného klubu Café Barrande. Bylo to začátkem dubna 2012 a 
byla pozvána i Ambasáda Marockého království. Přes pochybnosti Vládi 
Sattrana přišla dokonce sama Její Excelence Souriya Otmani, 
velvyslankyně Marockého království. Fotka a článek o její návštěvě vyšly i 
v místním žižkovském tisku – Radniční noviny (vydání má přes 50 000 
výtisků), obrazy Marrakéš a Vesnice ve Východním Vysokém Atlasu se 
líbila a měla zájem oba obrazy zakoupit pro svoji rezidenci a kancelář. Ale 
Milošovy obrazy nejsou na prodej, jsou pouze pro přátele, a tudíž Její 
Excelenci oba obrazy věnoval a přidal ještě Přístav Essauiru, rodné to 
město Její Excelence. 
Jemaa el Fna dnes tedy zdobí nádhernou vilu marocké rezidence na 
pražské Ořechovce, ostatní jsou v kancelářích velvyslanectví v Bubenči. 
Paní velvyslankyně Miloše i s rodinou pozvala k sobě domů do rezidence 
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na slavnostní marocký oběd (tak skvělý kuskus Miloš přiznal, že 
neochutnal ani v Maroku) Na slavnostech marockého vyslanectví jako je 
Journée d´Afrique a Fete du Trone Miloš také představil některé své práce. 
Na popud paní vyslankyně loni vystavoval své obrazy na podzim 
v unikátním prostředí výstavní síně Pražské botanické zahrady v rámci 
Marockých dnů. Při vernisáži výstavy a slavnostním zahájení Marockých 
dnů Milošovy marocké krajinky obdivovali mimo jiných i další členové 
diplomatického sboru. 
 

 
 
Ještě perlička na závěr. Při návštěvě u Miloše v Praze Podolí si paní 
velvyslankyně všimla malířských štaflí, které si Miloš dokonce vlastnoručně 
vyrobil. Před slavností Fete du Trone v hotelu Praha loni v létě měl Miloš 
zajímavý telefonát od asistentky vyslanectví. Nejprve měl pocit, že snad 
špatně rozumí – sekretářka tlumočila prosbu paní velvyslankyně na 
zapůjčení malířských štaflí a dotaz, zda by Milošovi nevadilo, kdyby štafle 
natřeli na zlato. Ukázalo se totiž, že hotel Praha ani marocká ambasáda 
nedisponují důstojným podstavcem pro obraz Jeho Veličenstva krále 
Mohameda VI, osvícence, co bere i ženy do politiky, sokl, který je potřeba 
umístit spolu s marockou a českou vlajkou na podium, aby projev paní 
vyslankyně měl důstojný rámec. 
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Tak Milošovi přátelský vztah s paní vyslankyní připomínají nejen 
zarámované společné fotografie a darované výpravné publikace o Maroku, 
ale i zlaté malířské štafle, jejichž zářivá barva je naprosto nepietně 
překrývána skvrnami z dalších Milošových obrazů, v nichž je ale Maroko 
stálým a velmi oblíbeným motivem. 
Nastává otázka, co s tolika obrazy, všechny se nepodařilo Milošovi rozdat? 
Jeho bratr Pravoň si pořídil z bývalého statku Lomozových rezidenci, kde 
by se našlo místo i pro galerii Milošových obrazů. Zatím je to ve výhledu, 
jsou tu nějaké problémy. Snad to vyjde, i když je to 140 km od Prahy (pro 
geology uprostřed Česka) na skutečsko-nasavrckém plutonu, vesnice se 
jmenuje Kvasín. Tak uvidíme! 
 
 

►►► Krátká odborná sd ělení 
 
♦ Rauvaky v románskej architektúre kostola sv. Michal a 
v Podhoranoch – Sokolníkoch  

Peter Bisták a Ján Jahn 
V rokoch 1965–1966 boli počas archeologického výskumu v Podhoranoch 
– miestnej časti Sokolníky odkryté základy zaniknutého kostola sv. Michala 
z 12.–18. storočia (Habovštiak, 1966). Kostol stál na miernom návrší 
náplavového kužela v relatívnej výške 7 m nad nivou rieky Nitry 
v litologickom prostredí piesčitých a hlinitých štrkov s pokryvom spraší. 
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Lokalita leží na západnom Slovensku v Nitrianskom kraji cca 8km severne 
od mesta Nitra na okraji pohoria Tribeč.  
Murivo kostola vrátane základov zostalo po výskume odkopané, postupne 
degradovalo a areál zarástol náletovou vegetáciou. V súvislosti 
s pripravovanou obnovou pamiatky sa  od roku 2009  začala nová etapa 
archeologického a architektonicko-historického výskumu (Paterka, Bisták, 
Šimkovic, Tirpák, 2011), ktorá spresnila stavebný vývoj kostola. 
Pôvodne to bola jednoduchá románska stavba s obdĺžnikovou loďou 
a polkruhovou, vnútri podkovovitou apsidou, postavená v priebehu 12. až 
v 1. pol. 13. storočia. V západnej časti lode stála panská empora, ktorú 
niesli 2 kamenné piliere, na južnej strane sa nachádzal ústupkový kamenný 
portál. V období gotiky a renesancie bol kostol predĺžený a viackrát 
prestavaný. Posledná siedma stavebná etapa v barokovom slohu prebehla 
v rokoch 1751–1753, kedy bol kostol zväčšený o novú svätyňu, rozšírila sa 
východná časť lode a postavila nová sakristia. V roku 1788 bol kostol 
uzatvorený zo statických dôvodov a v roku 1826 sa už spomína len ako 
ruina (Rácz, 2011). 
V nadzákladovom murive románskej lode (sv. a jv. vonkajšie nárožie) boli 
použité opracované kamenné kvádre vysoké cca 27–30 cm a dlhé do 50 
cm, pôvodne považované za žltý travertín z bližšie neznámej zahraničnej 
(?) lokality, podľa Illášovej (2011) určené ako sladkovodný pórovitý 
vápenec. Z rovnakého materiálu bola vyhotovená aj dodnes zachovaná 
pätka severného piliera empory (cca 58 x 58 x 24 cm). Ďalšie  opracované 
kamenné kvádre rôznych rozmerov boli použité aj v mladších murivách 
a niekoľko väčších fragmentov sa našlo v sekundárnej polohe medzi 
stavebnou suťou. Predpokladáme, že aj obe nárožia v západnej časti 
románskej lode boli spevnené opracovanými kamennými kvádrami z tohto 
materiálu, pre pokročilú degradáciu muriva sa tu však in situ nezachovali.  
Počas terénneho výskumu jedného z autorov (J. Jahn) v lete 2012  bolo 
zistené, že v románskej architektúre kostola sv. Michala boli použité 
žltohnedé rauvaky zoborskej časti jadrového pohoria Tribeč pochádzajúce 
z najbližšieho okolia obce Podhorany.  
Horniny sú vizuálne nápadné sivožltou, hnedožltou až červenohnedou 
farbou a pórovito-brekciovitou štruktúrou. Často obsahujú úlomky 
podložných kremencov, ílovitých bridlíc a dolomitov. Stratigraficky sa 
zaraďujú do najvyššej časti spodného triasu (Ivanička et al., 1998). 
V zoborskej časti Tribeča sú rauvaky hydrotermálne premenené, resp. 
rekryštalizované s dutinkami vyplnenými drúzami žltého a červenohnedého 
kalcitu (Jahn, Libant, 2008). Vizuálna odlišnosť rauvakov z  Tribeča od 
iných výskytov v Západných Karpatoch viedla autorov z pohľadu  genézy 
k názorovej polemike. 
Rauvaky pripomínajúce „pevné, pórovité a sekundárne stmelené vápnité 
tufy“  z pohoria Tribeč prvýkrát opísali Andrusov a Záruba (1936). Zistili ich 
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východne od Mecheníc (dnes miestna časť obce Podhorany) pri kóte 214 
m n. m. a na s. a v. svahu kóty 292 m n.m. Biely (1962) opisuje vápence 
lokálne zmenené na rauvaky, Kuthan et al. (1963) dolomity zmenené 
vplyvom tektonických pochodov na žltohnedé pórovité vápnité horniny. 
Polák (1964) ich považuje za sekundárne travertínové vápence typickej 
žltohnedej farby lemujúce hlavné tektonické línie, Maheľ (1986) uvádza 
z alochtónnej kryhy Žibrice (616,6 m n.m.) strednotriasové vápence 
v spodnej časti premenené na hnedožlté bunkovité rauvaky. Okrem 
publikovaných výskytov kartograficky zobrazených v geologických mapách 
mierky 1 : 50 000 a 1 : 200 000 (Biely, 1974; Ivanička et al., 1998; Kuthan 
et al., 1963) boli v zoborskej časti Tribeča zistené aj ďalšie výskyty, ktoré 
mohli byť predmetom exploatácie v minulosti. 
 

 
 
Rauvaky použité v románskej architektúre, ktoré pochádzajú z pohoria 
Tribeč, neboli dosiaľ na Slovensku známe. Dobrá opracovateľnosť 
a lokálna dostupnosť rauvakov spôsobila, že pri stavbe románskeho 
kostola sv. Michala v Podhoranoch-Sokolníkoch bol tento materiál použitý 
na výrobu jednoduchých stavebných prvkov. Pre zaujímavosť uvádzame, 
že rauvaky ako špecifický petrografický typ sa v Českej republike 
v prírodnom kontexte vôbec nevyskytujú a nie sú známe ani ako stavebný 
materiál (F.Fediuk, 2013, in verb.). 
Areál kostola sv. Michala je aj počas prebiehajúcej obnovy čiastočne 
prístupný širokej verejnosti. Vedie k nemu poľná cesta z obce Podhorany- 
Sokolníky v dĺžke necelého pol kilometra. 



44 

Obr. 1: Pohľad na zachované časti kostola sv.Michala v Podhoranoch-
Sokolníkoch po odstránení náletovej vegetácie. Foto: P. Bisták, 2010 

Obr. 2: Opracovaný nárožný kváder z hnedočerveného rauvaku uložený 
na rozhraní románskeho a gotického muriva. Foto: P. Bisták, 2010 
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►►► Próza, poezie a humor 
 
♦ Tsunami na Máchov ě jezeře 

Ferry Fediuk  
V otázce břidličného plynu je česká veřejnost rozdělena na dva 
nesmiřitelné tábory. Ne sice tak dramaticky, jako při všelidové volbě 
prezidenta republiky, kde to bylo skoro půl na půl. Odpůrci průzkumu a 
těžby této komodity mají u nás výraznou převahu nad jejími zastánci. Není 
se co divit, katastrofa v krajině Máchova jezera jim dává za pravdu. 
Zrekapitulujme si to podstatné, co o ní přinesly zevrubné zprávy denního 
tisku relevantního léta roku 2022. 
Nejprve je však nutno vyslovit jednoznačný souhlas s názorem, že porušit 
klidovou, rekreační a turisticky již od dob Karla Hynka Máchy oblíbenou 
oblast kolem Doks nějakou destruktivní těžební činností, je ne nevhodné, 
ale přímo zločinné. Zaplať Pán Bůh, že už na samém počátku našeho 
století utichly detonace odstřelů v kamenolomu na nedalekém Tachovském 
vrchu a ještě o desítky let předtím dozněl hřmot sovětských okupačních 
tryskáčů startujících z letiště u obce Hradčany pár kilometrů 
severovýchodně od Doks. Klid a mír opět zavládly nad požehnaným 
územím, které střeží majestátní silueta nejslavnějšího přemyslovského 
hradu korunujícího vrchol vznosného znělcového kuželu Velkého Bezdězu. 
Bohužel, nemělo tomu tak zůstat trvale. 
Před ředitelem soukromé průzkumné organizace Geoprospecta inženýrem 
Ivanem Prokopem stál téměř v pozoru dlouhodobý a profesně ostřílený 
zaměstnanec podniku promovaný geolog Miroslav Brož. 
„Heleď, Mirku! Mám pro tebe prvotřídní džob. Obrátila se na nás 
prominentní americká firma, která chce v České republice, když teď náš 
parlament pod tlakem pozitivních výsledků v mnoha zemích zrušil zákaz 
průzkumu a těžby břidličného plynu, v tomto oboru podnikat. A rozhodli se 
k tomu účelu angažovat někoho, kdo se dobře vyzná v našich geologických 
podmínkách. Je pro nás čest, že se obrátili zrovna na nás. Jako 
šéfgeologovi projektu ti zvedneme plat o třicet procent, o výkonnostních 
prémiích ani nemluvě. Máš životní šanci, nepochybuju, že to bereš.“ 
Pg. Brož se hluboce zamyslel, přešlápl z jedné nohy na druhou, ale pak 
své rozhodnutí  jednoznačně shrnul do jediného slova: „Neberu.“ A po 
krátkém zaváhání dodal: „Doufám, říďo, že víš, do jakého bys chtěl jít 
rizika.“ 
Ředitel zrudnul. Opanoval se však a téměř otcovsky zahovořil: „Dobrá. Tak 
já ti to řeknu jinak. Ty se jako terénní pracovník nemusíš starat o to, aby se 
podnik udržel finančně nad vodou. Existuje u nás cosi jako dělba práce. Ty 
si piánko kladívkem klofeš do kamenů, maleo et mente, za ruce se vemte, 
že jo. Ale od toho, aby měsíc co měsíc jste měli všichni vejplatu, samo 
sebou slušnou, je tady ředitel. A nám se teď nabízí lukrativní příležitost, 
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která nám dlouhodobě vyhladí vrásky na čele. Příležitost jaká se nebude 
opakovat, příležitost, po které by chňapla desítka dalších geologických 
institucí v tomto státě. Takže já jako šéf tohohle podniku tě s plnou 
zodpovědností tímto jmenuji hlavním geologem projektu „Plyn pod 
Máchovým jezerem“, a to od prvního příštího měsíce. Tečka. Pokud s tím 
nesouhlasíš, nedělej si násilí, máme náhradní řešení. Ale přestaneme tě od 
téhož data vést na naší výplatní listině. Současná situace na pracovním 
trhu v tvém oboru se vyznačuje značným převisem nabídky nad poptávkou, 
to sám dobře víš. Rozumíme si? A pokud jde o tu tvou nejapnou poznámku 
o riziku: víš o nějaké možnosti jak se dostat k velkejm penězům bez něj? 
Rád si tě poslechnu. Posero.“ 
Mirek nemusel dlouho přemýšlet, aby si ujasnil, že na ředitelovu otázku 
kladnou odpověď nezná. Ale hlavně mu při tom jeho dlouhém proslovu 
vytanula na mysli hypotéka, kterou musel zatížit pořízení rodinného domku. 
A taky skutečnost, že pracovních příležitostí v oboru je opravdu poskrovnu, 
pokud vůbec. A tak se nadechl a se sebezapřením ze sebe vysoukal: „Tak 
jo, šéfe. Spolehnul ses na mne až dosud vždycky, můžeš se spolehnout i 
tentokrát.“ 
Koho zajímá, jaké přípravné práce je třeba provést, než se vrtná souprava 
zakousne do země a vysoustruží první metry vrtného jádra? Kolik 
nekonečných jednání je třeba absolvovat s centrálními i místními orgány a 
nejrůznějšími takzvaně dotčenými institucemi a jednotlivci. Kde jsou hodiny 
a dny strávené v archivech a při prohlídkách terénu. Jak sjednat, dozorovat 
a vyhodnotit nezbytný geofyzikální průzkum. To vše za jediným cílem: kam 
posadit vrtnou soupravu. Všechno to jmenované se muselo provést, i když 
po pravdě řečeno, žádné alternativy nebyly. Úsek kolem Máchova jezera, 
který ministerstvo průzkumné společnosti vymezilo, je skrz naskrz 
rozparcelován dílčími přírodními chráněnými územími, kde vám zelené 
iniciativy nedovolí ani klepnout kladívkem, natož začít vrtat. Jediný malý 
kousek terénu, na který průzkumníci mohli beztrestně vstoupit, bylo údolí 
Robečského potoka severně od Starých Splavů, krátký úsek mezi hrází 
jezera a Jestřebskými slatinami. 
Ale nakonec byla přece jen s velkou pompou na vytypovaném místě 
usazena mohutná vrtná souprava, dovezená i s vrtnou posádkou ze 
Slovenska. Jak máslem se její soutyčí prohryzlo několika málo metry 
měkkých potočních nánosů a pak se dnem i nocí prodíralo několik stovek 
metrů mocnými křídovými sedimenty. Ty ale p.g. Brože nezajímaly. Pokud 
si chtějí jejich vrtné jádro prohlédnout křídoví specialisti z České geologické 
služby, pánové prosím. Když tam objevíte nějakého toho vašeho 
inocerama, tak si ho spánembohem odneste. Ale zbytečně se nám tu 
nemotejte. 
Jakmile vrt pronikl pod křídu do jejího podloží a začal se drát mocnými 
souvrstvími permokarbonu, vrtná osádka a hlavně šéfgeolog zbystřili svou 
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pozornost. Zatím o nic podstatného nešlo, protože pískovce, arkózy a 
slepence, jimiž vrt procházel, jsou z hlediska výskytu břidličného plynu 
prakticky sterilní. Ale podle geofyzikálních měření se brzy měla objevit 
výrazná, několik desítek metrů mocná poloha jílovců a břidlic, tedy přesně 
to, oč tu běží, řekl by klasik ze Stratfordu nad Avonou. Geofyzici, na rozdíl 
od četných jiných případů, se tady nemýlili. Na povrch vytažené horninové 
jádro náhle poskytlo pohled na to, co bylo dlouho toužebně očekáváno: 
místo světlých, zřetelně zrnitých a křemenem bohatých úlomkovitých 
usazenin se objevily tuhé, tence vrstevnaté plynonosné břidlice. Mirek Brož 
přikázal pokračovat vrtem ještě dalších dvacet metrů, aby se dostal do 
předpokládané poloviny břidličné polohy. A pak nastal technicky 
nejnáročnější okamžik vrtání. Bylo nutno stočit směr vrtné jádrovnice ze 
svislé polohy do horizontální, aby sledovala průběh břidlicové polohy. 
Šikulové z vrtné osádky však tento manévr bravurně zvládli. Poté vrt 
několik dní úspěšně pokračoval subhorizontálně v hloubce mnoha set 
metrů východním směrem k Břehyni stále v břidlicové poloze. Postupně se 
tak dostal až za úroveň pod jihovýchodní částí Máchova jezera. A pak 
zčistajasna krajinou zahřměl úděsný výbuch, který si v několikanásobné 
ozvěně vracely okolní kopce Borný, Dub, Pecopala, Tachovský vrch a 
Šedina, a který rozklepal domovní okna od České Lípy až po Mladou 
Boleslav. 
Komise, která později prošetřovala nastalou katastrofu, se nemohla 
shodnout na verdiktu, zda šéfgeolog projektu rozhodl správně, když v dané 
situaci nařídil tlakovou zkoušku vývrtu metodou hydraulického štěpení čili 
frackingu. Ústředním bodem diskuse se stala otázka, zda mohl či nemohl 
předpokládat, že nad koncovým bodem vrtu bude v nadložním horninovém 
souboru slabina, která se extrémnímu přetlaku otevře až k povrchu jak 
prasklý papiňák, nahoře explozivně vymrští většinu vody jezera směrem 
k hrázi, kterou vzedmutá vodní stěna, řítící se jak divé zvíře, obludně 
vysoká, úděsně hrůzná, drtivým vzedmutím zničí. Byl touto slabinou nějaký 
tektonický zlom, neutěsněná výplň sopečného sopouchu skrytého pod 
jezerními vodami nebo snad náhodný seismický otřes? Ale ať už to bylo to 
či ono, bylo třeba komisionálně rozhodnout, zda  pg. Brož jako odpovědný 
odborník mohl něco takového předpokládat, anebo zda šlo prostě o 
nepředvídatelnou přírodní okolnost, o „vis major“. Kdyby Brož, jehož tělo se 
po opadnutí vzedmuté vlny našlo v nánosech písku až u Provodína, 
katastrofu přežil, jistě by ho potěšilo, že byť jen těsná většina komise se 
nakonec přiklonila ke druhé z výše nastíněných alternativ. 
Vraťme se však k tomu, jak se dokeská tragédie jeví v zrcadle tehdejších 
sdělovacích médií. Většina našich deníků přinesla velkou fotografii téměř 
vypuštěného Máchova jezera, uprostřed jehož písčitého dna strašidelně 
vévodí po souši přístupná Myší skála čili Myšlín, dříve skalní ostrůvek 
vodami obklopený. Na dalších snímcích upoutávala pozornost průrva 
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v místě někdejší devět a půl metru vysoké hráze a skácená vrtná věž 
nedaleko ní. V televizi vystupovali renomovaní odborníci, osvědčení znalci 
na všechno, a prezentovali své často protichůdné názory o příčině 
methanové detonace, která vzedmula až patnáct metrů vysokou vlnu. Jako 
příznačný zoufalý výkřik do tmy oněch pohnutých dnů působí palcový 
titulek v časopise Českolipský kurýr: Výbuchem zdevastované Doksy volají 
po celookresní mobilizaci sklenářů a pojišťováků! Deník Hlas Mělnicka 
připomenul záhadnou detonaci zvanou „mělnická rána“, která zahřměla 
širokým okolím města v dubnu 1898. Připomínala výbuch prachárny nebo 
muničního skladu, jenže široko daleko se žádný takový objekt 
nevyskytoval. Příčinu se tehdejší c. a k. vyšetřovací komisi 
nejvýznamnějších odborníků, které vedl nikdo menší než profesor a 
pozdější první ředitel Státního geologického ústavu Cyril rytíř Purkyně, 
objasnit nepodařilo. Potvrdila se tak platnost obecného poznatku, že čím je 
vyšetřovací komise akademičtější, tím jsou její závěry sice brilantněji 
formulované, ale o to víc bezzubé. Na druhé straně však uznejme, že 
tenkrát se nic nevědělo o existenci mnohem později vrty objevených 
uhelných slojí skrytých v hloubce několika stovek metrů, z nichž se mohl 
uvolnit zkázonosný methan.  
Zahraniční média nevěnovala události zdaleka takovou pozornost jako ta 
domácí a některá z nich ironizovala její české označování jako tsunami. 
Češi chtějí být světoví, bylo možno číst v titulku renomovaného British 
Guardian, když slovo tsunami používají pro pouhý šplíchanec (splash). 
Autor článku přitom připomenul neslavně podvodný pokus zařadit 
takzvanými Rukopisy staročeštinu někam na úsvit evropských pradějin či 
vytvořit falšovanými „nálezy“ iluzi, že Česko patří mezi země diamantových 
nalezišť.  Kritizován byl i nabubřelý název jezero (lake) vzbuzující mylnou 
představu, že je to přírodní útvar, zatímco ve skutečnosti jde o umělou 
nádrž čili docela obyčejný selský rybník (pond). Vše nasvědčuje tomu, 
vyjádřil své přesvědčení pisatel Guardianu, že jde o zinscenovanou 
poťouchlost (guilefulness), jejímž účelem je koncepci těžeb břidličného 
plynu zdiskreditovat. Poněkud dezorientovaný korespondent vlivného 
deníku Washington Post vyslovil názor, že „sabotážní destrukce 
podunajské vodní nádrže u moravské osady Doxies (township Poszonyi), 
nesoucí jméno stařičkého rakousko-uherského mocnáře Karl Hermanna 
Machy a známé též pod názvem Gabchikoff nebo New Mills, má jasně 
muslimskou stopu a páchne petropenězi konkurenčních ropných 
megakoncernů OPEC, Norsk Hydro a mafiánské dvojičky Gazprom – 
Lukoil.“ Kovaný washingtonský znalec však čtenáře ujistil, že 
východoevropská havárie za ropnou katastrofou v Mexickém zálivu z 
dubna 2010 i fukušimskou pohromou z března 2011 svým rozsahem přece 
jen poněkud zaostává. V Chanty-Mansijsku vycházející Centraľnaja 
Rossijskaja Něftgazpromgazeta zhodnotila „češskij inciděnt“ jako důkaz 
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rizikovosti, nespolehlivosti a absence konkurenceschopnosti břidličného 
plynu ve srovnání s tradičními a osvědčenými uhlovodíkovými energozdroji 
a všechny ostatní interpretace briskně odmítla jako „eklektickou polévku“. 
V dojemné shodě jasno měly o případu sofijský zpravodajský server 
Novitate a tiránský deník Shakulli: v temném pozadí tragické události je 
nestydatý pařát odporně zločinného elektromolocha ČEZ. Novinářům 
z Bayrischer Beobachter na dotaz co říká pohromě u Doks odvětil tiskový 
mluvčí zemské vlády: „Doksy? Neznám. Máte snad na mysli tu česko-
americkou prasárnu (Schweinerei) v Hirschbergu?“ Slovo Simulantenbande 
však tentokrát nepadlo. 
Transatlantická společnost financující průzkumné práce u Doks si ovšem 
bagatelizaci této katastrofy dovolit nemohla. Prvním počinem jejího 
právního oddělení byla okamžitá výpověď smlouvy s domorodou firmou 
Geoprospecta. V anglicky psaném přípise bylo s ulehčením konstatováno, 
že událost se kromě smrti českého šéfgeologa vrtných prací obešla bez 
dalších lidských obětí či těžce raněných, a že i vrtné posádce se podařilo 
dostat se včas mimo dosah přívalové vlny. Pokud jde o značné materiální 
škody, psalo se v přípise, jsou naštěstí kryty pojištěním. Je ovšem 
pravděpodobné, že pojišťovna se bude chtít hojit na viníkovi pojistné 
události, a tím je evidentně firma Geoprospecta, jmenovitě její 
zaměstnanec p.g. Brož, který k provedení tlakové zkoušky nedostal žádný 
písemný souhlas nebo pokyn. Společnost vyjádřila poněkud licoměrně 
lítost nad jeho smrtí, která ovšem nijak nesnímá s firmy Geoprospecta 
právní odpovědnost za neprofesionální postup jejího zaměstnance. Přesto 
však, zdůrazňoval přípis, je společnost připravena, aniž se tím k čemukoliv 
zavazuje, zakoupit na své náklady k jeho pohřbu reprezentativní smuteční 
věnec.  
Situace vyvolávala v hlavě ředitele Geoprospecty  ing. Ivo Prokopa černé 
chmury. Jak jen mohl přítel Brož, takový zkušený geolog, přivést svůj 
podnik do současných neskutečných malérů? Vždyť v pokladně firmy 
mohla zacinkat pěkná hromádka zlaťáků a zatím to naopak vypadá na 
totální bankrot! Asi nejspíš, říkal si hořce, bych Mirkovi měl dát padáka. 
Tedy in memoriam. Rozhodně však ne honoris causa. 
 
♦ Průvodcem v Egypt ě  

Rudolf J. Prokop 
Za svého služebního pobytu v Egyptě v roce 1967, mě velmi zaujalo 
Námořní muzeum v Alexandrii, umístěné ve staré pevnosti v samém 
sousedství přístavu. Rozsáhlý hrad, vybudovaný již Mamlúky někdy v 16. 
století je velice dobře zachován a námořní muzeum v jeho prostorách i 
nádvořích vynikajícím způsobem organizováno a uspořádáno, takže je 
středem pozornosti turistů z nejrůznějších zemí. 



50 

Shodou okolností jsem se seznámil i s jeho sympatickým ředitelem, dr. 
Ahmedem Ali Al-mar-Zuki. Jednou jsme tak stáli u vchodu do muzea v 
zaujaté debatě o námořní historii Středomoří, když se k nám přiblížila 
jakási horkem splihlá, ale odhodlaně vyhlížející německá rodina a začala 
se vehementně shánět po průvodci. 
Smůla byla, že jediný německy mluvící zaměstnanec nebyl momentálně k 
dosažení a tak jsem pomohl příteli Charíjovi z rozpaků nabídkou, že rodinu 
provedu sám. Muzeum už znám docela dobře a rodinka snad nebude chtít 
nějaké podrobnosti. 
Němce expozice velmi zajímala, neméně je však zaujala moje stará 
tropická čepice s arabskou reklamou na limonádu na štítku, stejně jako 
battle dress, který jsem měl na sobě. 
Oděv nepříliš společenský, ale v poušti, ze které jsem se před pár dny 
vrátil, k nezaplacení. 
Myslím, že jako průvodce jsem se docela osvědčil, na konci prohlídky se 
totiž pán a reprezentant rodiny zastavil a vtiskl mi do dlaně pětipiastrovou 
bankovku. Zadíval jsem se na něj asi ne právě duchaplně, ale on si můj 
výraz vyložil po svém. Se slovy: „Jen ber, moc velký plat tu asi nemáš“ mi 
přidal ještě dalších pět piastrů a zmizel za čekající rodinkou. 
 
 

►►► Biografický slovník  pracovník ů v geologii a 
příbuzných oborech  (pokračování)  

Pavel Vlašímský 
 
► BOUCKAERT, M. Jos,  Doc. Dr., belgický – vlámský geolog, 8. 3. 1930 
Aalst sz. od Brusselu, Belgie – konc. 1999. 
Studoval od 1949 geologii na Katolické universitě v Louvain, ve vlámské 
sekci. 1956 získal licenciát po obhájení práce o devonu od Laroche-en-
Ardenne v jv. Belgii u E. Asselbergha, 1958 doktorát. Od 1956 asistent pro 
obor paleontologie a stratigrafie černouhelného karbonu. Od 1959 pracoval 
v Belgické geologické službě (Belgische Geologische Dienst, Service 
Géologique de Belgique) v Brusselu, od 1977 vedoucí odboru pro severní 
Belgii, od 1. 12. 1986 její ředitel. 1992 odešel do penze. Zároveň 1973-95 
docent na Katolické universitě v Louvain, kde přednášel stratigrafickou 
mikropaleontologii a o fosilních palivech.  
Zabýval se geologickým mapováním a výzkumem karbonských 
černouhelných pánví v Belgii, levobřežním Porýní v SRN a ve v. Maroku 
(Djerada), stratigrafií a mikropaleontologií svrchního devonu a karbonu, 
zejména biozonací na základě goniatitů a konodontů. Zpracovával 
biostratigrafický materiál ze svrchního devonu a spodního karbonu z j. a sv. 
Sibiře v SSSR. Studoval výskyty rud Pb-Zn v belgickém devonu, 
vypracoval ložiskovou mapu Ardenn 1 : 320 000 (Carte des gites minéraux 
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de l'Ardenne), vydanou 1964 v Paříži. Podílel se na geotechnickém 
výzkumu pro výstavbu přehrad (Eau d'Heure, Eau Noire, Hermeton), 
cyklotronu ve Focant, dálnic, posuzoval vodní zdroje ve 
spodnokarbonských vápencích ve v. a j. Belgii.  
Podílel se na mezinárodní spolupráci s geology SRN, Nizozemska a 
SSSR/Ruska. 1989 obdržel od Deutsche Geologische Gesellschaft 
Leopold von Buch-Plakette. Aktivně pracoval pro International Congress for 
the Stratigraphy and Geology of the Carboniferous, 1975-91 representant 
Belgie v jeho stálém komité. 1993-94 president Société géologique de 
Belgique. Uveřejnil 180 prací (často spoluautor v mezinárodních týmech).  
Bouckaert, J. (1960): Stratigraphie et Paléontologie de la Superzone R 1 
dans les vallées de la Berwinne et de la Geule. – Mém. Inst. géol. Univ. 
Louvain, 21, 96 s. 

Bouckaert, J. – Ziegler, W. – Thorez, J. (1965): Conodont stratigraphy of 
the Famennian Stage (Upper Devonian) in Belgium, with a study on 
petrography. – Mém. explic. Cartes géol. miniéres Belgiq., 5, 61 s. 

Bless, M. J. M. – Bouckaert, J. – Calver, M. – Graulich, J. M. – Paproth, E. 
(1977): Paleogeography of Upper Westphalian deposits in NW Europe 
with reference to the Westphalian C north of the mobile variscan belt. – 
Meded. Rijks geol. Dienst, 28, 5, 101–127. 

Vandenberghe, N. – Bouckaert, J. (1984): On the origin of the folding in the 
Namurian strata at the Namur Citadelle, Belgium. – Sedim. Geol., 37, 
163–183. 

Swennen, R. – Simakov, K. V. – Viaene, W. – Bouckaert, J. (1985): 
Sedimentology and lithogeochemistry of the Upper Famennian-
Tournaisian strata in the Omolon region (NE-USSR). – Serv. géol. Belgiq. 
profess. Pap., 221, 70 s. 

Bless, M. J. M. – Bouckaert, J. – Paproth, E. (1989): The Dinant Nappes: a 
model for tensional listric faulting inverted into compressional folding and 
thrusting. – Bull. Soc. belge Géol. Paléont. Hydrol., 98, 221–230. 
► BOUČEK, Bed řich,  Prof. RNDr., DrSc., čs. geolog a paleontolog, 30. 8. 
1904 Praha, Čechy, habsburská monarchie – 5. 6. 1975 Praha, ČSSR. 
Jeho otec, soudní úředník, ho vedl k zájmu o přírodní vědy. Jako 
gymnazista se seznámil se správcem sbírek Barrandea v Národním muzeu 
Janem Kolihou, s Jiřím Šufem, Celdou Kloučkem a dalšími geology. Od 
1923 studoval na Přírodovědecké fakultě české university v Praze u 
Jaroslava Pernera. Začal vědecky pracovat a publikovat, zpočátku o 
českém ordoviku (1926 o šáreckých, 1928 záhořanských vrstvách). 1928 
získal doktorát po obhájení práce o paleozoických láčkovcích rodu 
Conularia, 1929 aprobaci pro výuku přírodopisu a zeměpisu na středních 
školách. Krátce pracoval jako pomocný asistent v Národním muzeu a na 
universitě u prof. Pernera. Od 1933 učil na reálném gymnáziu v Litomyšli, 
1936-46 na různých středních školách v Praze. 1934 se na české 
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universitě v Praze habilitoval pro obor zoopaleontologie prací o silurských 
graptolitech. V té době přivedl k zájmu o geologii syna pražských 
německých rodinných přátel Heinricha Karla Erbena (1921–97); po válce 
Erben jako významný paleontolog v SRN a funkcionář IUGS podporoval 
mezinárodní uznání výsledků čs. geologů. Od 1947 byl B. profesorem 
geologie na nové Pedagogické fakultě pražské university, po její přeměně 
1952 na Vysokou školu pedagogickou vedoucím katedry geografie a 
geologie. 1959-61 působil na Přírodovědecké fakultě university v Praze, od 
1961 v Geologickém ústavu ČSAV v Praze. 1956 DrSc. 
B. se zasloužil od konce 20. let o oživení výzkumu spodního paleozoika 
Barrandienu (po období stagnace od úmrtí J. Barranda 1883). Studoval 
zejména ordovik a silur a graptolity Barrandienu. 1928 zahájil moderní 
biostratigrafický výzkum českého ordoviku; do čs. geologie uvedl pojem 
ordovik (místo dosavadního spodního siluru). Při výzkumu graptolitů popsal 
řadu nových druhů, zabýval se jejich evolucí (spolupracovníci Alois Přibyl a 
německý paleontolog Arthur Münch). V té době byli graptoliti známi pouze 
z ordoviku a siluru, B. je 1966 popsal jako první na světě z devonu. Na 
odkryvech zpracovával celé vrstevní sledy, včetně vrstev chudých na fosílie 
(na rozdíl např. od Barranda, zaměřeného pouze na fosiliemi bohaté 
polohy). Proto mohl podle britského pojetí biostratigrafie (členění na 
biozóny) v siluru Barrandienu vymezit více než 30 zón s typickými druhy 
graptolitů, což bylo detailnější členění než v klasické oblasti ve Walesu a z. 
Anglii. Zásluhou B. a A. Přibyla byl ve 40.–50. letech v Barrandienu nejlépe 
zpracovaný silur na světě. B. studoval i trilobity, brachiopody, ostrakody (v 
30. letech z českého siluru), tentakulity, stopy po činnosti organismů, 
petrografii sedimentů a procesy v sedimentačních pánvích, paleogeografii. 
Průkopnický význam měla práce o tentakulitech (1964 definoval třídu 
Tentaculita), skupině nejistého systematického postavení; využil je pro 
biostratigrafii devonu. 1966 spolu s Radvanem Horným a Ivo Chlupáčem 
upřesnili v Barrandienu hranici silur - devon (přeřazení lochkovského 
souvrství k devonu, definice hranice útvarů na bázi graptolitové zóny 
Monograptus uniformis), což posléze umožnilo I. Chlupáčovi navrhnout 
IUGS odkryv této hranice na vrchu Klonk u Suchomast j. od Berouna za 
světový stratotyp. Na 24. Mezinárodním geologickém kongresu (MGK) v 
Montrealu 1972 byla tato lokalita jako globální stratotyp hranice silur –
devon schválena, mj. s podporou prof. Erbena, se kterým se B. v Montrealu 
naposledy setkal.  
Pracoval i mimo Barrandien. Na Moravě popsal graptolity ze siluru u 
Stínavy na Drahanské vrchovině (1935) a lilijice z devonu u Čelechovic 
(1931), studoval sedimenty terciéru moravských Západních Karpat, na 
Slovensku fosílie v magnezitové zóně Slovenského rudohoří (1931), devon, 
karbon a perm v okolí Dobšiné a Zemplína, graptolity z Durynska v tehdejší 
NDR a z Jugoslávie. Přijímal nové podněty, jako 1. čs. paleontolog použil 
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biometrii a statistickou variační analýzu (1940 u paleozoických brachiopodů 
Dayia navicula a Cyrtia exporrecta). Již 1972 jako jeden z prvých čs. 
geologů reagoval na v té době novou koncepci deskové tektoniky; v 
příspěvku na 24. MGK v Montrealu vysvětlil, že paleobiogeografické 
rozšíření graptolitových faun v ordoviku ukazuje na pozdější oddělení Jižní 
Ameriky od Afriky (v rámci kontinentu Gondwana).  
Podílel se na vydání řady učebnic geologie a fyzické geografie pro střední 
a vysoké školy (mj. Geologie, 1954–63, spolu s prof. O. Kodymem), 
propagoval výuku nauk o Zemi na středních školách. Napsal mnoho 
popularizačních článků, velmi ceněné byly Geologické vycházky do 
pražského okolí. Napsal celkem 215 prací. Čestný člen Vsesojuznogo 
paleontologičeskogo obščestva, 1968–72 president International 
Paleontological Union, poté člen jejího výkonného výboru. Ve 40.–60. 
letech byl spolu s Dmitrijem Andrusovem v zahraničí nejznámnějším čs. 
geologem. Zemřel na následky úrazu při autonehodě.  
Bouček, B. (1928): O vrstvách zahořanských – delta českého ordoviku. – 
Rozpr. České Akad. Věd Um., 2, 37, 33, 1–60. 

– (1953): Biostratigrafie, vývoj a korelace želkovických a motolských vrstev 
českého siluru. – Sbor. Ústř. Úst. geol., 20, Paleont., 421–484. 

– (1957): The dendroid graptolites of the Silurian of Bohemia. – Rozpr. 
Ústř. Úst. geol., 23, 1–239. 

Bouček, B. – Přibyl, A. (1959): O geologických poměrech Zemplínského 
pohoří na východním Slovensku. – Geol. Práce, Zoš. (Bratislava), 52, 
185–222. 

Bouček, B. (1964): The Tentaculites of Bohemia. Praha, 215 s. 
– (1966): Eine neue und bisher jüngste Graptolithenfauna aus dem 
böhmischen Devon. – Neu. Jb. Geol. Paläont., Mh., 1966, 3, 161–168. 

– (1972): The paleogeography of lower ordovician graptolite faunas: a 
possible evidence of continental drift. In International Geological 
Congress, 24. Session Canada 1972, Sect. 7, 266–272.  

– (1973): Lower Ordovician graptolites of Bohemia. Prague, 186 s. 
► BOUČEK, Josef,  čs. mineralog a sběratel, 6. 10. 1892 Držkov sev. od 
Semil, sev. Čechy, habsburská monarchie – 9. 6. 1972. 
Vystudoval na české universitě v Praze přírodní vědy a zeměpis. Po 
vojenské službě za 1. světové války učil na gymnáziu v Hranicích, na 
reálce v Šumperku a od 1921 na reálném gymnáziu ve Velkém Meziříčí. 
Zajímal se o mineralogii, během působení ve Velkém Meziříčí sbíral 
nerosty ze západomoravské oblasti. Napsal o nich spisy Nerostná naleziště 
okolí Velkého Meziříčí (1930) a Nerostné bohatství Horácka (1938). 
► BOUÉ, Ami  (též Aimé, Amédée), Dr. med., rakouský geolog a 
organizátor vědeckého života francouzského původu, 16. 3. 1794 
Hamburg, Německo – 21. 11. 1881 Vöslau jz. od Vídně, Niederösterreich, 
habsburská monarchie (nyní Bad Vöslau, Rakousko). 



54 

Po otci pocházel z rodu zámožných francouzských emigrantů (hugenotů), 
pocházejících z Bergeracu v. od Bordeaux (jz. Francie); předkové 1705 
odešli před náboženskými represemi (po zrušení nantského ediktu 1685) 
do Svobodného říšského města Hamburgu v tehdejší Římsko-německé 
říši. Rovněž matka pocházela z hugenotského rodu. Rodina v Hamburgu 
zbohatla podnikáním v rejdařství a obchodem s koloniálním zbožím. B. se 
dostalo soukromého vzdělání. Po smrti rodičů ho poručníci 1804 poslali za 
vzděláním do Geneve, v té době připojené k Francii, kde se vedle výuky 
klasických jazyků začal zajímat o botaniku, mineralogii a paleontologii. Po 
abdikaci Napoleona I. se přestěhoval do skotského Edinburgu, kde 1814–
17 na universitě vystudoval medicínu. Ze zájmu o přírodní vědy 
navštěvoval přednášky z geognosie Roberta Jamesona, čelného 
představitele neptunismu. 1817 získal doktorát po obhájení disertace z 
urologie. V další disertaci se zabýval flórou Skotska, ve které patrně jako 
první řešil vztah geologického podkladu a vegetačního pokryvu. 
Procestoval Skotsko a souostroví Hebridy. Poznatky z cesty uveřejnil 1820 
spolu s barevnou geologickou mapou. Popsal tělesa vulkanických hornin, i 
když vyšel z neptunistické školy, stal se jejím odpůrcem. Krystalické 
břidlice Skotska pokládal za původní sedimenty přeměněné působením 
plynů a par vystupujících ze zemského nitra (nikoliv přeměněné vysokou 
teplotou, jak se dříve domníval James Hutton). Jako jeden z prvých použil 
pojem metamorfóza, jako prvý psal o procesech kontaktní metamorfózy. 
1817–35 sídlil v Paříži, ale hojně cestoval, pokračoval ve studijích medicíny 
v Paříži (1818–19) a Berlíně (1820), kde navštěvoval i přednášky 
mineraloga Ch. S. Weisse. Jako zámožný soukromý badatel 1817–26 
konal studijní cesty po Anglii, Irsku, střední a j. Francii, Iberském 
poloostrově, Německu, habsburské monarchii (mj. i po Čechách) a Itálii. 
Seznámil se s G. Cuvierem, H. D. de Blainvillem, A. Brongniartem, v 
Berlíně s L. von Buchem a G. Rosem. Od 1835 žil ve Vídni, od 1841 ve 
svém sídle ve Vöslau. 
1822 a 1829 vydal spisy o geologii Německa, ve kterých porovnával 
geologické poměry Německa a Skotska. Zabýval se i okolními, zejména 
alpskými zeměmi. V té době to byl nejlepší popis geologické stavby 
německého území. Jako prvý uvažoval o vzniku rudních žil z exhalací. 
1824 vykonal cestu po Transylvánii v Uherském království. Doplnil 
výzkumy rakouského geologa Karla Lilla von Lilienbach (1798–1831), se 
kterým se seznámil v Halleinu a kterého finančně podpořil. Zjistil, že 
Karpaty po geologické stránce představují pokračování Alp, a že vulkanity 
jsou vázány na zlomy; odlišil několik tektonických dějů. 1827 se pokusil o 
vypracování první geologické mapy Evropy. 1829 podnikl cestu do Haliče. 
Po smrti Lilla von Lilienbach vydal 1833 Lillovy deníky z geologické studijní 
cesty po oblasti Karpat, Transylvánie a Marmaroše, doplněné o vlastní 
poznatky (Journal d'un voyage géologique etc., in Mém. Soc. géol. France, 
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1, 1833, 2). Obsahovaly první údaje o karpatském flyšovém pásmu (grés 
carpathique v pojetí Lillově). V transylvánské pánvi si všímali hojných 
výskytů ropy a asfaltu. B. předpokládal propojení terciéru od Kaspického a 
Černého moře přes Polsko až k Baltskému moři (předjímal Paratethys). 
Mimořádný význam měly 1836–38 tři B. výzkumné cesty po území tehdejší 
Osmanské říše v jv. Evropě (již dříve sbíral materiál o této oblasti). Cesta 
1836: Bělehrad (v té době v částečně autonomním Srbsku) – Niš – z. 
Rhodopi – Thesaloniki – Skoplje – Bělehrad. Cesta 1837: Bělehrad – v. 
Srbsko – Sofija – Gabrovo – pohoří Balkán – Burgas – Istanbul – Plovdiv – 
Priština – v. Bosna – Sarajevo – Bělehrad. Cesta 1838: Bělehrad – z. 
Srbsko – Ohrid – Thesálie – Olymp – s. Albánie – Černá hora – Mostar – 
Banja Luka. Prováděl geologická pozorování a topografická měření, 
shromažďoval etnografické, historické aj. údaje, které publikoval v řadě 
spisů. Již 1828 vydal souhrn starších znalostí o geologii jv. Evropy. 1836 v 
Srbsku určil kambrium, silur, trias, juru, křídu, terciér, granity, syenity aj. 
1840 vydal popis Balkánu po stránce geografické, geologické, statistické, 
etnografické, ekonomické a politické. Vypracoval geognostickou mapu 
Balkánu, kterou presentoval na zasedání Société géologique de France v 
Paříži 20. 4. 1840. Vydělil schistes cristallins, terrain composé de gres, 
d'argile etc. (nyní flyš), serie křídy a terciéru. Zavedl pojmy dinaric a 
carpathian-balcan. Tato mapa byla 1. geologickou mapou území nynějších 
států Srbska, Bulharska, Makedonie, Albánie a Řecka. 1850 podal korelaci 
neogenních pánví pannonské, valašské a moravské (v Srbsku). 1856 
studoval minerální paragenezi ložiska rud Cu Majdanpek v Srbsku. 1864 
řešil vztah geologické stavby Alp, Karpat a balkánských pohoří, považoval 
je za jediný horský systém, rovněž návaznost stavby Banátu a v. Srbska. 
Vypracoval 1. pokus o geologickou mapu světa, 1843 ji předložil na Sjezdu 
německých přírodovědců a lékařů v Grazu (1844 vydána tiskem v Paříži). 
Uvedl do odborné literatury pojem paleogeografie (1875). Zabýval se i 
otázkami aplikované geologie, angažoval se ve vybudování železničního 
spojení habsburské monarchie s oblastí Balkánu. Napsal více než 330 
publikací. 1876 vydal autobiografii. Pochován v Bad Vöslau. 
Ovládal mnoho jazyků, často se stával mezinárodním zprostředkovatelem 
důležitých vědeckých podniků. Nazýván "European geologist". Od 1829 
zahraniční člen Geological Society of London, od které obdržel 1847 
Wollaston Medal. Podle jejího vzoru 1830  založil spolu s L.-C. Prévostem, 
G. P. Deshayesem a J. Desnoyersem v Paříži Société géologique de 
France. 1830 její 1. president, znovu presidentem 1835; později dlouholetý 
redaktor Bull. Soc. géol. France. 1849 zakládající člen císařské Akademie 
věd ve Vídni.  
Rozsáhlý fond rukopisů, rukopisných map aj. z B. pozůstalosti je uložen ve 
Spolkovém geologickém ústavu ve Vídni. Uznáván jako mimořádně 
invenční badatel, průkopník mezinárodní spolupráce v geologii a tvorby 
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geologických map velkých regionů, zakladatel geologie balkánských států. 
Jeho spisy o jv. Evropě byly ve své době zdrojem informací pro politiky, 
veřejnost i tajné agenty. 
Boué, A. (1820): Essay géologique sur l'Écosse. Paris, 529 s. 
– (1822): Mémoire géologique sur l'Allemagne. Paris. Něm. překl. C.C. von 

Leonhardta: Geognostische Gemälde von Deutschland mit Rücksicht auf 
die Gebirgs-Beschaffenheit nachbarlicher Staaten, Frankfurt a.M. 1829, 
639 s. 

– (1835–36): Guide du géologie voyageur. 2 d. Paris, 1168 s. 
– (1836): Resultats de ma premiere tournée dans le Nord le Centre de la 

Turquie d'Europe, faite, en partie, compagnie de M. M. de Montalembert 
et Viquesnel. - Bull. Soc. géol. France, 1, 1836, 8, 14–63. 

– (1840): La Turquie d'Europe ou observations sur la géographie, la 
géologie, l'histoire naturelle, la statistique, les moeurs, les coutumes, 
l'archeologie, l'agriculture, l'industrie, le commerce, les gouvernements 
divers, le clergé, l'histoire et l'état politique de cet empire. 4 d. Paris, 2247 
s.; něm. překl. Die Europäische Türkei. Wien 1889, 2 d. 

– (1876): Autobiographie du docteur médécin Ami Boué etc. Wien, 172 s. 
► BOUGUER, Pierre,  Prof., francouzský vědec, 16. 2. 1698 Croisic z. od 
Nantes, department Loire-Atlantique, Francie – 15. 8. 1758 Paříž, Francie. 
Jeho otec Jean B. byl královským profesorem hydrografie. Již v 15 letech 
se stal otcovým nástupcem. Od 1730 profesor na École d´hydrographie 
v Le Havre. Zabýval se matematikou, fyzikou, astronomií a hydrografií. 
Prováděl gravimetrická měření, studoval absorpci světla, tvar Země. Ve 20. 
letech 18. století prováděl ranná měření astronomickým fotometrem. 1729 
prokázal, že intenzity světla ubývá se čtvercem vzdálenosti od zdroje 
světla. 
1735–42 účastník expedice C.M. de Condamina a Josepha de Jussieua do 
tehdejší španělské Jižní Ameriky (místokrálovství Peru), která prováděla u 
rovníku poledníková měření. B. se věnoval měření gravitace pomocí 
kyvadla. Provedl první měření horizontálního přitahování u pohoří u hory 
Chimboraso (nyní Ekvádor), zjistil odchylku kyvadla o 7–8" od vertikály. 
Měřil gravitaci na vysokých plošinách, studoval deviaci, zavedl výpočet 
korekce na hmotu nad hladinou moře. Položil základy oboru gravimetrie 
(pojem byl použit poprvé ve Velké Británii 1797). Dále studoval změny 
hustoty atmosféry s nadmořskou výškou, změny objemu kovů způsobené 
změnami teploty, nautické problémy (stabilita lodí, otázky navigace ap.). 
Spolu s přítelem J. de Jussieuem se zabýval i botanikou. 
Na B. počest se při geologické interpretaci gravimetrických měření užívají 
pojmy B. korekce a B. anomálie. 
Bouguer, P. (1731): Maniere d'observer en mer le déclination de la 

boussole. Paris 
– (1749): Théorie de la Figure de la terre. Paris 
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► BOUCHER de CREVECOUEUR de PERTHES, Jacques,  francouzský 
spisovatel a vědec, 10. 9. 1788 Rethel sv. od Reims, department 
Ardennes, sv. Francie – 5. 8. 1868 Amiens, department Somme, s. 
Francie.  
Od 1802 pracoval ve francouzské celní službě. Ve státní službě podnikl 
diplomatické cesty do Itálie, Dalmacie, habsburské monarchie, Německa. 
Od 1825 celní ředitel v přístavu v Abbeville v departmentu Somme. Měl 
široké kulturní zájmy, psal cestopisy, romány, básně, filozofické, 
psychologické a ekonomické studie. Od 1836 prováděl geologický a 
prehistorický výzkum v údolí řeky Sommy v okolí Abbeville. Na lokalitě 
Mauchecourt u Abbeville nalezl kamenné artefakty (nástroje, pěstní klíny a 
p.) ve stejné vrstvě s fosilními kostmi (chobotnatců, nosorožce, soba aj.). 
Od 1839 na základě nálezů začal psát o prehistorii a o Keltech, 
předpokládal, že artefakty byly produkty člověka, který žil v době před 
"biblickou potopou" (antediluviální člověk). Většina francouzské vědecké 
komunity v čele s L. Élie de Beaumontem B. práce dlouho odmítala, 
kamenné artefakty pokládala za tvary vzniklé z rychle utuhlé lávy, 
přidržovala se představy G. Cuviera, že fosilní člověk neexistoval (B. s 
rezervou podporoval Alexandr Brongniart). B. pozval řadu anglických a 
francouzských vědců na náštěvu svých nalezišť. První přijel 1858 anglický 
paleontolog Hugh Falconer; přesvědčil se, že nálezy pocházejí z diluvia 
(nyní pleistocén), nikoliv z terciéru. Početná anglická skupina, vč. Ch. 
Lyella, přijela 1859 a B. podpořila; potvrdila, že mezi kamennými nástroji a 
osteologickými nálezy je souvislost. Francouzští vědci byli dotčeni, že 
problém vyřešili Britové, uznali vysoké stáří lidí a zahájili v tomto směru 
vlastní výzkum (již 1859 Albert Gaudry). 
Lyellova podpora B. umožnila další publikační činnost. Do konce života 
mohl triumfálně prohlašovat: "L'homme antédiluvien existe!". Shromáždil 
sbírku pravěkých nástrojů, kterou nabídl francouzskému státu; císař 
Napoleon III. 1862 dar přijal. B. je uznáván za zakladatele vědecké 
prehistorie. 
Boucher de Crevecoeur de Perthes, J. (1839–41): De la création. Essai sur 

l'origine et la prograssion des etres. 5 d. Paris 
– (1847–64): Antiquités celtiques et antédiluviennes. 3 d. Paris 
– (1860): De l'homme antédiluvien et de ses ouvres. Paris, 99 s.; 2. vyd. 

1865. 
– (1864): De la machoire humaine de Moulin-Quignon. Paris, 173 s. 
► BOULANGER, Charles Louis, francouzský báňský inženýr, 1810–1849. 
Sběratel nerostů, zejména v departmentu Allier s. od Clermont-Ferrandu ve 
střední Francii. Jeho sbírka je uložena v muzeu v Moulins (department 
Allier). Nalezl v žíle rud Sb v Molieres-sur-Ceze na úpatí pohoří Cevennes 
(department Gard, j. Francie) nový nerost ze skupiny sulfosolí, který byl na 
jeho počest nazván boulangerit. 
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Zelenka Přemysl, Česká geologická služba, Klárov 3, 118 21  Praha 1, 

premysl.zelenka@geology.cz 
Žítt Jiří, Geologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha, zitt@gli.cas.cz 
 
♦ Oprava  
Vážení přátelé, omlouváme se za špatný kontakt na prof. J. Březinu zveřejněný 
ve Zpravodaji 16. Správně by mělo být: Březina Jiří, Heidelberger Str. 68, 
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Waldhilsbach, D-69151 Neckargemund, Sasanková 8, 10600 Praha 10, Zahradní 
Město, jb@grano.de - www.granometry.com 
Děkujeme za pochopení. Za redakci Zpravodaje Zden ěk Táborský  
 
♦ Inzerát:  
Daruji větší soubor geologických a topografických map 1 : 25 000–200 000 a 
různou (českou) geologickou literaturu. Zájemci pište  na mail 
rybarik.vaclav@seznam.cz Václav Ryba řík 
 
♦ Kontakt na sekretariát ČGS: B. Čížková, V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 
8, tel.: 266 009 323, 732 633 647 (pouze úterý a čtvrtek 9–15 hodin), e-mail: 
sekretariat@geologickaspolecnost.cz (kdykoli). Blanka Čížková  
 
♦ Upozorn ění. Zpravodaj je zasílán poštou pouze členům, kteří nemají e-
mailovou adresu. Tento způsob volíme proto, abychom ušetřili na drahém 
poštovném. Kolegům, kteří si přesto budou přát dostávat Zpravodaj poštou, bude 
samozřejmě vyhověno. Na druhé straně prosíme kolegy, kteří mají novou e-
mailovou adresu nebo si ji změní, aby nám to oznámili. 
 Zdeněk Táborský 
 
♦ Uzávěrka Zpravodaje 18  bude 20. 12. 2013. Příspěvky zasílejte průběžně, tj. 
kdykoli, na adresu: RNDr. Z. Táborský, Česká geologická služba, Geologická 6, 
152 00 Praha 5, tel: 251 085 227 – práce, 222 936 296 – byt, mobil: 606 738 858 
a 606 284 696, fax: 251 818 748, e-mail: zdenek.taborsky@geology.cz nebo 
zdededek@seznam.cz . Zdeněk Táborský 
 
♦ Pokyny pro autory  
Formát MS Word, styl normální, font arial nebo times, velikost fontu 14, 
řádkování jednoduché, zarovnání do bloků, žádné odsazení. Do textu je možné 
zařadit obrázek nebo tabulku, nebo je poslat samostatně. Tisk je černobílý, 
fotografie a obrázky které by při tisku nevyšly ve vyhovující kvalitě nebudou 
otištěny. Doporučená maximální délka příspěvku jsou 2 strany A4. 
Nezapomeňte název příspěvku, celé jméno autora a adresu včetně e-mailu.  

Zdeněk Táborský 
 
♦ Zpravodaj České geologické spole čnosti  17 – červenec 2013 
Vydala © Česká geologická společnost, Praha 2013, editor a odpovědný 
redaktor Zdeněk Táborský, vytiskl Tribun EU s. r. o., Gorkého 41, 602 00 Brno, 
www.knihovnička.cz, náklad 260 výtisků. Redakční rada: RNDr. Petr Budil, 
Ph.D., Mgr. Vlasta Čechová, RNDr. Oldřich Fatka., CSc, prof. RNDr. Ferry 
Fediuk, CSc., RNDr. Pavel Röhlich, CSc., RNDr. Tamara Sidorinová, RNDr. 
Zdeněk Táborský (předseda). 
Články v rubrice „Sběratelské zajímavosti a zprávy“ procházejí recenzním 
řízením. 
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