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►►► Editorial 
 
♦ Otevřený kongres  České geologické společnosti a Slovenskej geologickej 
spoločnosti, Mikulov 14. 10. – 17. 10. 2015  Martin Ivanov 
 

Vážení členové geologické obce, organizační výbory České geologické 
společnosti (CGSpol.) a Slovenskej geologickej spoločnosti (SGS) si 
dovolují srdečně pozvat všechny zájemce do moravského Mikulova na 
otevřený kongres, který bude tematicky zaměřený na aktuální otázky 
geologického vývoje Českého masívu a Západních Karpat. Vzájemná úzká 
spolupráce odborníků obou zemí má dlouholetou tradici danou i tím, že obě 
společnosti se hrdě hlásí k odkazu Československé společnosti pro 
mineralogii a geologii, od jejíhož vzniku v r. 1923 nedávno uplynulo 90 let. 
Součástí kongresu bude předkonferenční exkurze, zaměřená na 
geologickou stavbu a vývoj Záhorské nížiny v průběhu kenozoika, a 
naplánovány jsou také dvě pokonferenční exkurze. První z nich bude 
zaměřena na geologický vývoj východního okraje Českého masívu a druhá 
na geologický vývoj a stratigrafii moravských Západních Karpat v širším 
okolí Mikulova. 
Jednacími jazyky budou český a slovenský jazyk a ve stejných jazycích 
budou v časopise Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku publikovány 
vybrané konferenční příspěvky v podobě kratších recenzovaných článků. 
Nerecenzovaná abstrakta příspěvků včetně exkurzních průvodců budou 
publikována v konferenčním sborníku v českém a slovenském jazyce. 
V rámci kongresu proběhne valná hromada členů ČGSpol. a volba jejího 
nového výboru . Vyzýváme tedy všechny členy ČGSpol., aby navrhli 
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nové kandidáty do výboru ČGSpol. Podrobné informace o možnostech 
elektronického hlasování budou dostupné na stránkách České geologické 
společnosti "http://www.geologickaspolecnost.cz/". 
Další informace budou postupně zveřejněny prostřednictvím webových 
stránek otevřeného kongresu ČGSpol. a SGS, "http://sgk.paleontologie.cz/". 
 
♦ Poděkování Blance Čížkové za její práci pro Českou geologickou 
spole čnost Za výbor České geologické spole čnosti, Petr Budil 
 

Ke konci roku 2014 ukončila z rodinných a 
zdravotních důvodů svou práci pro Českou 
geologickou společnost naše dlouholetá účetní a 
sekretářka v jedné osobě, paní Blanka Čížková. 
Jen těžko si dokážeme další činnost České 
geologické společnosti bez její pomoci představit. 
Natolik se stala duší i srdcem Společnosti, které 
obětavě sloužila 27 let! Rozsah a význam práce 
Blanky Čížkové pro naši Společnost nelze ani dosti 
dobře vyčíslit a žádné poděkování dostatečně 

nemůže vyjádřit naši opravdovou vděčnost za její pomoc, která vždy dalece 
převyšovala povinnosti dané smlouvami. Vedla účetnictví a běžnou agendu 
Společnosti, konzultovala všechna závažná rozhodnutí a pravidelně se 
účastnila práce mnoha výborů. Nechyběla snad na 
žádné jejich schůzi, a to za různých předsedů, ačkoli 
to její výslovná povinnost nebyla. Jezdila s námi také 
na všechny konference a kongresy pořádané 
Společností, kde obětavě pracovala v pokladně a při 
registraci. Mnoho z nás, bývalých předsedů 
Společnosti, Blance Čížkové vděčí za svůj klidný 
spánek – totiž za skutečnost, že navzdory častým 
kontrolám jak ze strany AV ČR tak především 
finančních úřadů bylo účetnictví Společnosti vždy 
v pořádku. Podobně pečlivě a kvalitně pracovala i 
pro Český výbor IGCP. Všichni jsme se vždy mohli o 
spolehlivou a poctivou práci B. Čížkové doslova 
opřít. Častokrát nás také její moudrá rada uchránila 
od špatného rozhodnutí, třeba nechtěným 
porušením různých složitých finančních nařízení, ve 
kterých si nikdo z nás geologů, eufemisticky řečeno, 
není zrovna moc „jistý v kramflecích“ a jsme za tato 
upozornění neskonale vděčni. A to Blanka stejně 
obětavě a intenzivně pracovala i pro další vědecké 
společnosti! To jsme však poznali jen z náznaků, či jejích občasných glos – 
naší Společnosti se Blanka totiž věnovala tak, jako by pečovala jen o ni – 
vždy byla k dispozici minimálně na telefonu, nikdy se nestalo, že by nějakou 
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práci odmítla. Společně s další, neúnavnou péčí o často churavějící členy 
její rodiny toho Blanka na sobě nesla a stále ještě nese opravdu velmi 
mnoho. Považuji za obdivuhodné, že při všem svém zápřahu se vždy 
dokáže ještě i usmívat a šířit kolem sebe dobrou náladu, pohodu a 
optimismus. Pro každého si našla a najde pochopení a porozumění a v tom 
nejvnitřnějším slova smyslu kolem sebe šíří dobro. Takoví lidé, jako ona, 
jsou solí země. Bez falešného patosu opravdu považuji za čest, že jsem 
s takovou skvělou ženou mohl řadu let spolupracovat. Všem nám bude 
chybět. Ovšem i navzdory ukončené formální spolupráci Blanka ještě pořád 
dochází na výbory, aby pomohla předat agendu svým nástupcům, a tak ze 
spolupráce s ní vlastně ještě pořád můžeme těžit. Blanka má však již 
svrchované právo si odpočinout a předat štafetu dalším. Dovoluji si proto za 
sebe, ale i za nás za všechny, Blance Čížkové za její práci pro Českou 
geologickou společnost ze srdce poděkovat. 
 

►►► Zprávy a oznámení 
 
♦ Pozvánka na jarní geologickou exkurzi České geologické spole čnosti 
č. 37 František Sk řivánek a Ivan Turnovec 
 

Jarní exkurze bude dvouetapová, jednotlivá místa Krušnohoří a České 
středohoří se liší svým vývojem i minerální skladbou. Spojuje je jméno prof. 
Jaroslava Bauera, který v obou regionech pracoval a zasloužil se o poznání 
tamních drahých kamenů. 
Během první etapy navštívíme 
lokalitu Ciboušov, Krušnohorské 
území s jaspisoametystovou žilou, 
která byla ve 14 století intensivně 
těžena a jejíž materiál byl použit pro 
výzdobu kaple Sv. Kříže na 
Karlštejně a Sv. Václava na 
pražském hradě (obr.1). Výklad na 
lokalitě podá dr. František 
Skřivánek, který se v osmdesátých 
letech výzkumem této lokality 
zabýval, a který se také zasloužil o 
to, že lokalita byla vyhlášena v roce 1983 Národní památkou. Nachází se v 
blízkosti města Klášterec nad Ohří, zhruba kilometr severně od jeho místní 
části Ciboušov. Důvodem ochrany je zdejší ve středověku těžené naleziště 
jaspisových žil s ametystem. Péčí o území je pověřena správa chráněné 
krajinné oblasti Labské pískovce. 
Druhou etapou bude návštěva výskytů českých granátů, počínaje zdrojovou 
oblastí, kterou je diatréma Linhorka, díky které se zdejší pyropy dostaly na 
zemský povrch v těžitelných koncentracích. Snad se podaří i tuto lokalitu 
vyhlásit za Národní památku, hlavně zdejší umělý výchoz z doby 
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orientačního ověření obsahu granátů během vyhledávacího průzkumu (obr. 
2). Dále navštívíme těžebnu družstva Granát v Podsedicích, kde si 

prohlédneme granátonostá deluvia i 
technologii získávání granátového 
koncentrátu. Podle času navštívíme i 
diatrémy Malý a Velký Syslík, ty na 
povrch vyvrhly granáty z karbonských 
usazenin. Na závěr navštívíme muzeum 
Českého granátu v Třebenicích, zde 
uvidíme repliku šperků Ulriky Levetzow a 
další zajímavé exponáty. 
Na exkurzi se můžete přihlásit písemně, 
telefonicky nebo e-mailem u RNDr. Z. 

Táborského, Česká geologická služba, Geologická 6, 152 00 Praha 5, e-
mail: „zdenek.taborsky@geology.cz“ nebo zdededek@seznam.cz, tel: 606 
284 696. Přednost budou mít dříve přihlášení. 
Odjezd v sobotu 11. dubna v 7.30, z Geologické ulic e 6, Praha 5, od 
pracovišt ě České geologické služby.  
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 kolem 19 
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. 
 
♦ Připravovaná podzimní exkurze České geologické spole čnosti č. 38 

Dominik Rubáš 
Hlavní částí exkurze bude pěší túra (cca 10 km) do oblasti jižně od Hamru 
na Jezeře. Navštívíme následující lokality: Čertovu zeď (vodorovně uložené 
sloupce nefelinitu, vypreparovaný sopouch neovulkanitu a výchozy 
porcelanitu), vrch Děvín (výchoz polzenitu, pískovcové věže ve tvaru 
skalních hřibů, zřícenina středověkého 
hradu se studnou, napojenou na 
systém těžebních štol na železnou 
rudu), Slepou bránu pod Širokým 
kamenem, Skalní divadlo (skalní 
amfiteátr, pískovcovou bránu, železité 
inkrustace), vrch Stohánek 
(pískovcový svědecký kopec), Velký 
Jelení vrch (vypreparovaný čedičový 
suk, sloupcovitá odlučnosti čediče), 
rašeliniště Černého rybníka 
(prameniště s rašelinným jezírkem, vzácná flóra a fauna) a vrch 
Schächtenstein (dobývka železné rudy). 
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♦ Vážení kolegové, 
je mou milou povinností prezentovat obsahy dvou nově vyšlých čísel našeho 
časopisu Journal of Geosciences. Čtvrté v roce 2014 bylo věnováno 
variským orogenním procesům, a obsahuje vybrané příspěvky z konference 
GeoPilsen 2013. Čistě mineralogické 1/2015, kromě jiného, přináší i popis 
minerálu plášilitu, pojmenovaného podle našeho mladého kolegy Jakuba 
Plášila.  
Vstup do jubilejního 60. ročníku jsme oslavili také tím, že na webových 
stránkách byl zveřejněn kompletní archiv článků Journal of the Czech 
Geological Society, tedy od roku 1993. Můj dík patří především Jakubu 
Trubačovi, jenž se postaral o oskenování chybějících čísel, a Vojtěchu 
Erbanovi, našemu web editorovi. 
Příjemné počtení za celou redakční radu přeje, Vojtěch Janoušek 
 

► Journal of Geosciences / Volume 59 / 2014 / 4 
Speciální číslo o variské orogenezi v Českém masivu a mimo něj (příspěvky 
z konference GeoPilsen 2013)  
● Foreword to the special issue ‛Recent advances in unraveling Variscan 

orogeny in the Bohemian Massif’ – ŽÁK J., FINGER F., ZULAUF G., str. 
291–292 
● Lithogeochemistry and Sr–Nd isotopic composition of Neoproterozoic 

metasedimentary rocks of the Teplá Crystalline Complex, western 
Bohemian Massif: a geotectonic interpretation – FIALA J., HENJES-
KUNST F., MÜLLER-SIGMUND H., VEJNAR Z., str. 293–311 
● Cambrian Zawidów granodiorites in the Cadomian Lusatian Massif 

(Central European Variscides): what do the SHRIMP zircon ages mean? – 
BIAŁEK D., KRYZA R., OBERC-DZIEDZIC T., PIN C., str. 313–326 
● Early Carboniferous P–T path from the Upper Gneiss Unit of Haut-Allier 

(French Massif Central) - reconstructed by geothermobarometry and EMP-
Th–U–Pb monazite dating – SCHULZ B., str. 327–349 
● Padrť Stock (Teplá-Barrandian Unit, Bohemian Massif): petrology, 

geochemistry, U–Pb zircon dating of granodiorite, and Re-Os age and 
origin of related molybdenite mineralization – ŽÁK K., SVOJTKA M., 
BREITER K., ACKERMAN L., ZACHARIÁŠ J., PAŠAVA J., VESELOVSKÝ 
F., LITOCHLEB J., ĎURIŠOVÁ J., HALUZOVÁ E., str. 351–366 
● Geochronology and petrology of pyroxene-garnet skarns (eastern 

Bohemian Massif): implications for the source and evolution of the 
Variscan continental crust – PERTOLDOVÁ J., KOŠULIČOVÁ M., 
VERNER K., ŽÁČKOVÁ E., PERTOLD Z., KONOPÁSEK J., 
VESELOVSKÝ F., KOŠLER J., str. 367–388 
● Variscan thermal overprints exemplified by U–Th–Pb monazite and K–Ar 

muscovite and biotite dating at the eastern margin of the Bohemian Massif 
(East Sudetes, Czech Republic) –SCHULMANN K., OLIOT E., 
KOŠULIČOVÁ M., MONTIGNY R., ŠTÍPSKÁ P., str. 389–413 
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● Petrogenesis and geochronology of a post-orogenic calc-alkaline 
magmatic association: the Žulová Pluton, Bohemian Massif – LAURENT 
A., JANOUŠEK V., MAGNA T., SCHULMANN K., MÍKOVÁ J., str. 415–440 
● Intrusive and deformation history of the Ševětín Pluton, Moldanubian 

Batholith: record of polyphase tectonic evolution of the Blanice Graben, 
Bohemian Massif – ZACHARIÁŠ J., TRUBAČ J., str. 441–456 
► Journal of Geosciences / Volume 60 / 2015 / 1 
● Plášilite, Na(UO2)(SO4)(OH)·2H2O, a new uranyl sulfate mineral from the 

Blue Lizard mine, San Juan County, Utah, USA – Anthony R. KAMPF, 
Anatoly V. KASATKIN, Jiří ČEJKA, Joe MARTY, str. 1–10 
● Unusual morphological forms of hodrušite from the Rozália vein, Hodruša-

Hámre near Banská Štiavnica (Slovak Republic) – Jiří SEJKORA, Martin 
ŠTEVKO, Daniel OZDÍN, Jaroslav PRŠEK, Stanislav JELEŇ, str. 11–22 
● Sulfur-rich antimonselite, Sb2(Se,S)3 in the Se-bearing mineral association 

from the Příbram uranium and base metal ore district, Czech Republic – 
Pavel ŠKÁCHA, Jakub PLÁŠIL, Jiří SEJKORA, Viktor GOLIÁŠ, str. 23–29 
● The anatomy of an albite-type granitic pegmatite from the Totoral 

pegmatite field, San Luis, Argentina – Miguel Ángel GALLISKI, María 
Florencia MÁRQUEZ-ZAVALÍA, Petr ČERNÝ, Julio César OYARZÁBAL, 
Ana Cecilia MUGAS LOBOS, str. 31–44 
● A phosphate-bearing pegmatite from Lutomia and its relationships to other 

pegmatites of the Góry Sowie Block, southwestern Poland – Adam 
WŁODEK, Anna GROCHOWINA, Bożena GOŁĘBIOWSKA, Adam 
PIECZKA, str. 45–72 

 
♦ Ropa a zemní plyn v 21. století František Pícha 
Dvoudílný přednáškový cyklus je zaměřen 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. 
První část tohoto dvoudílného cyklu byla přednesena pro Českou 
geologickou společnost 10. září 2013. Jejím obsahem byla především 
bilance ověřených zásob ropy a zemního plynu, jejich současná spotřeba a 
výhled do budoucna (ropný zlom). Stručně byla diskutována současná 
technologie nahrazování vytěžených zásob především zvýšenou 
vytěžitelností z existujících ložisek a nekonvenční těžbou přímo z 
matečných hornin (břidlicová ropa a plyn) a bituminózních hornin (asfaltové 
písky). 
Hlavním tématem druhé části, která bude přednesena v květnu 2015, kromě 
stručného shrnutí obsahu první přednášky, jsou perspektivy vyhledávání 
dalších konvenčních a nekonvenčních zdrojů uhlovodíků a s tím spojených 
ekologických, ekonomických a politickych dopadů.  
Rozšíření geologických znalostí a interpretací v globálním měřítku 
kombinovaných s využitím nových technologií v seismice, geochemii, 
hlubinném vrtání a podmořské těžbě umožňuje vyhledávat ropu a zemní 
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plyn v oblastech dříve neznámých nebo nedostupných. V současné době se 
pozornost soustřeďuje na atlantický okraj Jižní Ameriky, Arktický oceán, 
Indický oceán a Východní středomoří. S velkým zájmem se očekávají 
výsledky testování bituminosních hornin na nekonvenční těžbu (frakování) v 
různých částech světa, zejména ve vysoce nadějných bazénech Argentiny, 
Ruska a Číny. 
Rozvoj průzkumných a těžebních prací závisí na komplexních 
ekonomických a politických podmínkách, zejména na ceně ropy a zemního 
plynu a politické a ekonomické stabilitě světového společenství. 
Kritická ekologická aktivita tradičně zaměřená hlavně na krátkodobé havárie 
se díky nekonvenční těžbě (frakování) začíná více orientovat na dlouhodobé 
následky těžby uhlovodíků v širších oblastech.  
Kromě vlastního tématu týkajícího se vyhledávání a těžby potřebných 
surovin bude v přednášce stručně zmíněn přínos těchto aktivit pro růst 
teoretických znalostí v řadě oborů geologických věd. Využití moderních 
kybernetických metod v aplikované seismice a převratný rozvoj hlubinného 
vrtání umožňují rychlý nárůst nových poznatků o stavbě, složení a 
geologickém vývoji zemské kůry. Jako příklad lze uvést nové interpretace 
hlubokovodních uloženin kontinentálních svahů. Lze jen doufat, že 
podmínky pro shrnutí, interpretaci a zveřejnění nových vědeckých poznatků 
budou dostupné geologické veřejnosti v zájmu dalšího rozvoje geologických 
věd.    
V přednášce bude rovněž zmíněn současný propad cen ropy na světových 
trzích a jeho důsledky pro hospodářství ropu produkujících a ropu 
konzumujících zemí.   
Závěrečná část programu bude věnována dotazům a diskuzím široké 
tématiky obou přednášek. 
Přednáška se bude konat 20. kv ětna od 15.00 v zasedací síni České 
geologické služby v Praze, na Klárov ě 3. 
 
♦ Přednášky p řírodov ědného klubu Café Barrande, 1. pololetí 2015 

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. 
Vína z Velkých Bílovic. Pro přednášející je k dispozici dataprojektor; 
notebook je třeba přinést vlastní. V případě neuskutečnění oznámené 
přednášky bude náhradní program „Večer s Ježkovým klavírem“.  

26.02. Dr. Josef Rubín: Zpřístupněné jeskyně a propasti Francie 
05.03. Dr. Jiří Žítt, CSc., ČAV Praha: Krajinomalba starých hornických 

krajin na Táborsku (spojeno s vernisáží výstavy, která bude 
otevřena do 26.3.) 

12.03. Beseda s autorkou nad novou knihou Mgr. Blanky Pechačové: 
Kameny a skály Sedlčanska 

19.03. Setkání a vzpomínání k 90-tinám Dr. Jána Dorniče 
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26.03. Text-appeal (Dr. Tomáš Pačes PhD. přečte vlastní povídky při 
kytaře svého vnuka Jana Königa) 

02.04. Beseda s autorkou nad knihami Dany Trávníčkové  "Sen o 
Tichomoří", "Jižní Amerikou na Konec světa a pak dál do 
Antarktidy" a "Příběh černé Afriky" 

09.04. Dr. Zdeněk Vejnar DrSc. zavzpomíná – tentokrát na to, jak pracoval 
v Číně a Severní Koreji 

16.04. Dr. Jan Žbánek: Vzpomínání na Libyi 
23.04. Tradiční schůzka Čermákovců 
30.04. Dr. Stanislav Staněk (Zlaté Hory): Jak jsem potkal zlato 
07.05. Přátelské posezení při klavíru v Café Barrande 
14.05. Dr. Ivan Turnovec: Vzpomínky na české granáty 
21.05. PhDr. Marie Imbrová: Zimbabwe a Tengenenge 
28.05. Dr. Vladimír Prouza, CSc.: „Rozinky“ z australských cest  
04.06. „Co zajímavého  jsem četl/a v poslední době“ (Beseda 

s doporučením zajímavých knih přítomnými návštěvníky) 
11.06. MUDr. Pavel Amcha:  „Ze života mravenců, půdních horníků a 

občasných prospektorů“ 
18.06. Dr. Vladimír Sattran CSc.: Pošumavská boží muka 
25.06. Přátelské setkání před prázdninami 

Pro případné změny sledujte: „www.geology.cz/cafe-barrande/nabidka“ 
 
♦ 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 v 1. pololetí 2015. 
Besedy se uskuteční v učebně Základní školy Habrmanova v České 
Třebové.  

Začátek besed je v 17:00 hodin. 
Středa 25. února – RNDr. Radek Hanus: Pyrop – český  granát 
Středa 25. března – Prezentace členů M.K. Česká Třebová, doplněná 

vyprávěním a fotodokumentací: Světem křížem krážem, aneb na čem 
spočinulo zvídavé oko laického mineraloga 

Středa 22. dubna – RNDr. Jaroslav Hyršl:  Minerály Peru 
Květen *) – Mineralogická olympiáda  - otevřená soutěž  pro žáky 

základních a středních škol 
Středa 20. května – doc. RNDr. Jan Vítek: Geodiverzita sopečných ostrovů 

na příkladu  Makaronézie a Maskarén 
Středa 17. června – Ing. Jan Šklíba:  Dva roky důlní činnosti 

v Afghánistánu 
Pátek 3. – pondělí 7. července – Pravidelná letní mineralogická exkurze: 

Východní Slovensko 
Upozornění: vlivem nepředvídaných okolností může být plán práce Klubu 

změněn. V tom případě budou členové Klubu včas informováni. 
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*) přesné datum bude včas uveřejněno na webové stránce MK 
http://www.mkceskatrebova.websnadno.cz 

 
♦ Seminá ř Kriminalistického ústavu policie České republiky  

Ferry Fediuk 
Ve dnech 10. a 11. listopadu 2014 se v areálu pražské Spiritky Ministerstva 
vnitra ČR za předsednictví plk. RNDr. Marka Kotrlého uskutečnilo perfektně 
organizované mezinárodní setkání laboratorních odborníků v kriminalistice 
na téma „Nové metody přístrojové analýzy a mikroskopie ve forenzní vědě“. 
Navázalo na sérií mnohaleté řady předchozích každoročních úspěšných 
workshopů a zúčastnila se ho padesátka špičkových specialistů z devíti 
zemí. Vybraní z nich vystoupili se šestnácti prezentacemi o pokrocích 
metodiky laboratorního prokazování zločinů a jejich průvodních jevů 
sofistikovanou přístrojovou výbavou. Referáty byly soustředěny zejména na 
nové postupy forenzní mikroanalýzy a na novinky v optické mikroskopii 
vysokého rozlišení, obrazové analýzy, na inovace v elektronové, iontové a 
konfokální Ramanovy mikroskopie, na rtg-mikrodifrakci umožňující téměř 
bodovou analýzu polykomponentích směsí, barevnou katodovou 
luminiscenci se spektrofotometrií aj. 
Přednesené příspěvky prokázaly, že současná forenzní věda disponuje 
širokým spektrem moderních, vesměs však i nákladných aparátů a hodlá 
v nastoupeném trendu nekompromisně pokračovat. Dokumentovaly, že 
důvtip Sherlocka Holmese v boji se zločinem sice neztrácí na významu, ale 
že jen ostrý zrak doplněný lupou už dávno nestačí. Seminář byl v plném 
rozsahu veden v angličtině, k dispozici bylo však i simultánní tlumočení do 
češtiny v kvalitním ozvučení i bez ProMoPro. Své poslední výrobky fyzicky 
předvedly firmy Leitz, Zeiss, Nikon, Laboratory imaging. Thermoscientific a 
PragoLab. 
 

 
 

Souborné foto účastníků semináře KUP 2014. V první řadě třetí zleva je dr. 
Kotrlý, stříbřitá hlava doc. Zachariáše skromně vykukuje v poslední řadě 
jako osmá zprava. 
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Je ke škodě české geologie, že její pracovníci tu byli zastoupeni jen 
sporadicky, pouze doc. Zachariášem z PřF UK. Mě, vysloužilce, počítat 
nelze. Zjistili by, že forenzní věda, přestože řada jejích specializací 
(toxikologie jedů a drog, balistika a pyrotechnika, forenzní antropologie od 
klasické daktyloskopie až po novodobou analýzu DNA, forenzní chemie, 
botanika, entomologie, trasologie, hodnocení „post mortem“ obětí trestné 
činnosti, terorismu a přírodních či dopravních katastrof, vyšetřování 
hospodářské kriminality a odhalování padělků atd.) jsou zcela autonomní a 
pro nás poněkud odtažité discipliny, má i s vědami o Zemi hodně styčných 
bodů zejména v pedologii, mineralogii, geochemii, petrologii a gemologii, a 
že se můžeme od ní v mnohém přiučit, zejména v účinné aplikaci 
fascinujících moderních high-tech přístrojů. 
Závěrem by neměla chybět informace, že referovaný seminář byl do jisté 
míry drobným „předskokanem“ podstatně velkorysejší akce, jíž bude sedmá 
konference Evropské akademie forenzní vědy. Ta se uskuteční 6. až 11. 
září po Haagu v Praze a očekává se na ní účast zhruba jednoho tisíce 
kriminalistů. 
Dodatek pro odlehčení: Účastníci semináře obdrželi od organizátorů mj. 
stuhu s karabinkou na klíče a na ní výrazný nápis Kriminalistický ústav 
policie ČR. Vlastnil jsem novodobou čínskou vázu velice nezdařile imitující 
slavnou keramiku dávných dynastií. Nelíbila se mi a nikdo ji ani darem 
nechtěl. Vzal jsem ji do jednoho z pražských bazarů, zda by ji nekoupili. 
Vedoucí ji zevrubně prohlédl a prohlásil: „Beru, za čtyři sta.“ Pak jeho zrak 
padl na ten klíčový přívěsek na mém krku a na jeho nápadný nápis a 
bleskově se opravil: “Pardon, šest stovek“. 
 
♦ Pahorkatina Džbán Přemysl Zelenka  
Od května do září 2014 byla v Muzeu K. A. Polánka v Žatci otevřena 
zajímavá výstava s názvem Pahorkatina Džbán. Součástí této 
interdisciplinární expozice o nesmírně malebném koutu naší země mezi 
Žatcem, Rakovníkem a Louny byla i neživá příroda. Kromě vzorků hlavních 
hornin regionu a významnějších 
paleontologických nálezů mohli 
návštěvníci shlédnout i informační 
panely o někdejší těžbě černého uhlí či 
o štolách na chudé železné rudy. Je 
škoda, že byla zcela opominuta těžba 
cenomanských žáruvzdorných jílovců, 
kdysi pro tuto oblast tak významná. 
Stejně jako výstavy podobného typu 
v minulosti bude i tento soubor postupně 
instalován v dalších významných 
sídlech regionu, takže poslouží nejen 
jako významná prezentace a zdroj 
informací pro širší veřejnost, ale její návštěvu lze využít i jako doplňující 
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součást výuky přírodních věd či zeměpisu na základních a středních 
školách. 
 
♦ 125 let lounského muzea Přemysl Zelenka  

Ve čtvrtek dne 2. října 2014 odpoledne proběhly 
oslavy 125. výročí založení Musejního spolku v 
Lounech. Účastníky slavnostního shromáždění 
v zasedací síni Městského úřadu pozdravili ředitel 
muzea, představitelé města, Krajského úřadu v Ústí 
nad Labem jako zřizovatele, a také zástupce 
Asociace muzeí ČR. Na tento akt navázala volná 
prohlídka všech expozic současného Oblastního 
muzea. Součástí velmi hodnotné stálé přírodovědné 
výstavy je i rozsáhlá část zasvěcená geologii. 
K obohacení zdejších sbírek v minulosti významně 
přispěl především lounský rodák a velký regionální 

znalec, dnes již zesnulý M. Váně, na revizi sbírek se podílel V. Vlačiha, a 
řadu výstav s geologickou tématikou uspořádal 
v poměrně nedávné době A. Hluštík. Na ně 
v současnosti úspěšně navazuje představitelka mladší 
generace L. Macová. Lze si jen přát, aby se geologie 
v Oblastním muzeu v Lounech ani v budoucnosti 
nedostala na okraj zájmu, ale byla jí věnována 
minimálně stejná pozornost jako dosud. 
 
 

►►► Společenská rubrika a výro čí 
 
♦ Životní jubilea členů ČGSpolečnosti od 1. února 2015 do 31. července 2015. 
 

◄ 60 let ►
27. 3. Mgr. Vít Opatrný 
11. 5. Ing. Jiří Hruška 
16. 5. RNDr. Helena Dobrová 

16. 5. Prof. Ing. Shah Wali Faryad, CSc. 
27. 5. RNDr. Jan Mrlina, Ph. D. 
24. 7. Ing. Alena Kožušníková 

◄ 65 let ► 
19. 2. RNDr. Přemysl Zelenka, CSc. 
4. 7. Ing. Svatoslav Chamra 

24. 7. RNDr. Jiří Otava, CSc. 

◄ 70 let ► 
8. 3. Ing. Alexandr Rozsypal, CSc. 
14. 3. Ing. Pavel Kozubek 
1. 4. RNDr. Mirka Blažková 

1. 5. Mgr. Milan Michalski 
2. 6. RNDr. Zdeněk Táborský 

◄ 75 let ► 
18. 3. Mgr. Jana Vlasáková 
28. 3. Doc. Ing. Arnošt Grmela, CSc. 
5. 5. Prof. Milan Rieder, Ph. D. 

13. 6. RNDr. Libuše Pisaříčková 
26. 7. RNDr. Miroslav Kobr, CSc. 

◄ 80 let ► 
14. 2. RNDr. Ivan Studničný 18. 3. RNDr. Josef Hájek, CSc. 
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22. 3. RNDr. Marta Chlupáčová, CSc. 
13. 4. Prof. RNDr. Petr Čepek, CSc. 
25. 4. RNDr. Marcela Bukovanská, CSc. 
1. 5. RNDr. Antonín Blüml 

4. 5. MUDr. Jiří Němeček 
1. 7. RNDr. Jaroslav Vácha 
4. 7. RNDr. Bohumír Škuthan, CSc. 
18. 7. RNDr. Petr Orel, CSc. 

◄ 81 let ► 
10. 2. RNDr. Bohumil Pícha, CSc.   
13. 2. Zdeněk Doubek    
2. 3. RNDr. Jan Mašek, CSc.   
3. 4. Otto Plášek       
19. 5. RNDr. Josef Vybíral 
23. 5. Mgr. Emílie Bernardová   
28. 5. Ing. Vladimír Karel 

31. 5. RNDr. Pavel Ocman    
22. 6. Ing. Olga Sobotková 
27. 6. Doc.Ing. Jan Rybář, CSc. 
1. 7. RNDr. Jana Líbalová 
14. 7. Doc. RNDr. Vladimír Skoček, CSc. 
25. 7. RNDr. Miloš Lang, CSc. 

◄ 82 let ► 
4. 3. Prof. RNDr. Miroslav Štemprok, CSc. 
9. 3. RNDr. Ing. Jaroslav Dykast, CSc. 
21. 3. RNDr. Karel Němeček 
6. 4. Dr. Jiří Březina 

25. 4. RNDr. Jiřina Reiterová 
25. 5. RNDr. Vojtěch Kněžek 
2. 6. RNDr. Jarmila Waldhausrová, CSc. 
19. 6. Dr. František Pícha, Ph. D.  

◄ 83 let ► 
10. 2. RNDr. Marcela Wallenfelsová 
12. 2. RNDr. Jitřenka Staňková 
3. 4. RNDr.Vladimír Calábek 

16. 5. RNDr. Norbert Krutský 
12. 6. RNDr. Vratislav Jahoda 
2. 7. Ing. Vladimír Stodola 

◄ 84 let ► 
12. 3. RNDr. Jaroslav Hak, CSc. 
26. 3. RNDr. Jan Kněžek 
6. 5. RNDr. Marie Starobová 

18. 6. RNDr. Pavel Röhlich 
19. 6. Ing. Helena Bůžková, CSc  

◄ 86 let ► 
3. 2. Prof. RNDr. František Fediuk   
12. 5. RNDr. Miroslav Vejlupek 

21. 7. RNDr. Petr Kühn, CSc. 

◄ 87 let ► 
12. 2. Ing. Vladimír Vonka      
4. 4. RNDr. Evžen Andres      
14. 4. Ing. Radan Květ, CSc.   

8. 5. RNDr. Arnošt Dudek, DrSc.    
19. 6. Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc.

◄ 88 let ► 
2. 2. Ing. Zdeněk Fojtík, CSc. 20. 5. Mgr. Jaroslav Záleský 

◄ 89 let ► 
16. 3. RNDr. Marie Prosová, CSc.  

◄ 90 let ► 
28. 3. RNDr. Jan Dornič, CSc.   

◄ 91 let ► 
6. 3. RNDr. Zdeněk Kouřil, CSc.   

◄ 93 let ► 
15. 2. Prof. RNDr. Jiří Konta, DrSc.  24. 2. Prof. RNDr. Vladimír Homola, CSc.  

 

 
Omlouváme se za případné chyby a nedostatky, ale veškeré tituly a data 
narození jsou uvedeny tak, jak byly do sekretariátu společnosti nahlášeny. 
Změny, prosíme, hlaste průběžně. 
Prosíme všechny členy, jejichž jubileum se blíží a kteří si nepřejí být mezi 
jubilanty uvedeni, aby tuto skutečnost oznámili včas na sekretariátu 
společnosti a předešli tak nežádoucím mrzutostem.  Tamara Sidorinová 
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♦ Smutná oznámení 
† 4. května 2014 zemřel ve věku pouhých 49 let prof. Jan Košler , PhD. 

(parte) 
† 27. dubna 2014 zemřel RNDr. Jan Hloušek  nar. 10. 3. 1950. (parte) 
† 23. srpna 2014 zemřel ing. Andrej Su čko  nar. 9. listopadu 1939, 

dlouholetý organizátor tišnovských "mezinárodních expozic minerálů". 
(Martin Bohatý, čas. Minerál 2014/5) 

† 19. ledna 2015 zemřela ve věku 76 let Eva Laboutková, dlouholetá 
pracovnice Ústředního ústavu geologického, nyní Česká geologická 
služba. (parte) 

 
♦ V roce 2015 vzpomínáme následující výro čí Zdeněk Táborský 

V roce 1765 zemřel Michail Vasiljevič Lomonosov 
V roce 1865 se narodili Eduard Burkart, Joseph Blumrich, Antonín 

Bukovský a Jaroslav Jiljí Jahn 
V roce 1915 se narodil Augustin Jindřich Beer 
V roce 1915 zemřeli Theodor Andrée, Samuel Bothár, Richard Johann 

Schubert, Rudolf V. Helmhacker a Josef Spoth 
Vybráno z Naučného geologického slovníku, rok vydání 1961, dodatek 
„Biografie pracovníků geologických věd“, doplněno údaji z archivu České 
geologické společnosti a z Biografie Pavla Vlašímského. 
 
♦ Tohle jsi nám d ělat nem ěl, Miloši! K úmrtí profesora Suka  

Ferry Fediuk 
Mnoho lidí rozesmutněla černá zpráva z Brna, že zde 30. prosince 2014 ve 
věku osmdesáti let a šedesáti osmi dní nečekaně uzavřel svůj život bohatýr 
české geologie prof. RNDr. Miloslav Suk, DrSc. 
Jak rodákovi z Milevska probíhala jeho pestrá životní pouť? Již jako 
gymnazistu ho vábila neživá příroda, kameny, v lesních porostech „rašící“ 
balvany, skály a lomy početně rozeseté po jeho rodné jihočeské krajině. 
Jako logické vyústění svých zájmů se v r. 1951 dal na vysokoškolské 
studium geologie na přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity. Brilantně ho 
dokončil v r. 1956 a svou disertační prací „Geologicko-petrografické 
poměry mezi Pískem a Strakonicemi“ neklamně signalizoval, že se rodí 
výjimečná geologická osobnost. Následující mnohaleté postgraduální 
angažmá v pražském Českém geologickém ústavu to plně potvrdilo. 
Vypracoval se zde na předního odborníka v oboru metamorfních a 
plutonických hornin a osvědčil se i manažersky jako schopný, uznávaný a 
oblíbený organizátor. Tehdy na základě úspěšné obhajoby práce „ 
Metamorfní charakteristika hornin moldanubika ve středních Čechách“ 
získává hodnost kandidáta věd. Z doby pražského působení pochází i 
Sukovo autorství a redaktorství řady podrobných geologických map (listy 
Bernartice, Ševětín, Cetoraz, Černovice aj.) 
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Pak došlo k nečekanému kroku: prakticky ze dne na den odchází z Prahy 
do Brna na zdejší katedru mineralogie s petrografií a dělá dobře. Brněnská 
akademická půda mu svědčí. V r. 1979 vychází Sukova monografie 
„Petrologie metamorfovaných hornin“, která se dočkala anglické verze 
vydané renomovaným nakladatelstvím Elsevier. Na základě tohoto díla mu 
byl udělen titul DrSc. Po habilitaci na téma „Metamorfní stavba a vývoj 
moldanubika“ získává v r. 1990 docenturu a o dva roky později na základě 
studie „Problémy hlubinné stavby ČSFR“ je jmenován profesorem. Z Prahy 
převádí do Brna šéfredaktorství mezinárodně uznávané sborníkové řady 
Krystalinikum, věnované tvrdé petrologii. Stává se profilovou osobností 
fakulty, vedoucím katedry, členem vědecké rady a hlavně vyhledávaným 
konzultantem studentů a vedoucím diplomantů. V této souvislosti stojí za 
připomenutí, že někdy koncem šedesátých let se Katedra petrologie 
pražské přírodovědecké fakulty pokusila prosadit jeho externí docenturu, 
ale neuspěla. Takové kádrové přehmaty v Praze zjevně byly jednou z 
příčin, proč geologie na Přírodovědecké fakultě brněnské Masarykovy 
univerzity postupně své republikové rivaly kvalitativně převálcovala.  
Sukovo vědecké dílo zahrnuje přes čtyři stovky publikací v našich i 
zahraničích periodikách, řadu učebních textů (skript) a neuvěřitelný počet 
knižních titulů, samostatných i se spoluautory. Tato úžasná produkce ho 
staví na vrcholový stupínek znalců geologie naší republiky. Jako doklad 
jeho nezměrné všestranností stojí za zmínku, že byl spoluautorem první 
české učebnice petrologie v elektronické podobě. Pokud by Sukovo 
úctyhodné dílo mělo být alespoň v hrubých rysech zhodnoceno, bylo by 
nutné pro tento účel vyčlenit stránkový rozsah nejméně jednoho celého 
čísla Zpravodaje České geologické společnosti. Věřme, že to bude 
realizováno jiným způsobem. Zdůrazněme v daném omezení pouze 
povšechně fascinující hloubku a šíři, které Sukovo dílo charakterizují. Sahá 
od petrologie vyvřelin a metamorfitů přes problematiku hlubinné stavby 
řešené v úzké spolupráci s užitými geofyziky, hodnocení geologických 
výsledků hlubokých vrtů, roli člověka jako geologického činitele, 
posuzování energetických zdrojů a jejich perspektiv a medicínské aspekty 
geologie až po rozbor vztahu geologického podloží ke kvalitě vín. Ve 
volbách 2010 se prof. Suk ve svých pětasedmdesáti letech pokusil o vstup 
do politiky neúspěšnou kandidaturou jako nestraník za stranu Moravanů. 
Zmiňujeme se o této životní podružnosti z jediného důvodu: je to další 
důkaz dech vyrážejícího rozsahu jeho aktivit.  Profesor Suk má nejen trvalé 
místo ve špičce české geologie, ale i jako její důstojný reprezentant 
v zahraničí.  
Jestliže jsem rozsahově nucen rezignovat na komplexnější charakteristiku 
(když si už vůbec netroufám zde použít výraz rozbor) Sukovy vědecké 
osobnosti, pak opomenout jeho lidské kvality nelze. Tady nemohu být 
neosobní. S Milošem jsem mapoval v horách norsko-švédského pohraničí 



15 

východně od Trondheimu a na vratkém voru zdolával ledové vody jezera 
Faeren, s ním jsem v malém letadélku přelétával islandskou Heklu a 
Surstey a proplaval obtokový tunel rozestavěné slapské přehrady. Kdykoliv 
jsem od něj něco potřeboval, nejen že mi to bezvýhradně vždycky poskytl, 
ale navíc to udělal s odzbrojivou samozřejmostí. Jako přítel nikdy 
nezklamal, nikdy nezakolísal. Jako pro nikoho dalšího pro něj platilo, že to 
byl kamarád do deště. Ztratit takového člověka bolí. 
Je pochopitelné a zcela přirozené, že starší geologické generace řídne. Ale 
proč řídne právě na těch svých nejkvalitnějších postech? 
 
♦ Geolog a zanícený prospektor RNDr. Miloš Mikuš zem řel 

Jaroslav Skácel 
 

1. května 2014 zemřel v Tanvaldu ve věku 81 let po 
náhlé mozkové příhodě RNDr. Miloslav Mikuš 
z Kutné Hory. Pocházel z jihomoravského Hodonína, 
kde se narodil 21. 7. 1933 v rodině železničáře a 
tamtéž absolvoval středoškolská studia s maturitou. 
Náležel k prvním početným ročníkům studujících 
odborné geologie na Přírodovědecké fakultě MU 
v Brně v letech 1950–1955. Byl to ročník, ve kterém 
absolvovalo 38 studentů, a který poskytl 
československé geologii řadu vynikajících odborníků 
a osobností pedagogických, vědeckých i praktických 
v nejrůznějších disciplínách geologických věd, a 

neméně úspěšných reprezentantů v zahraničí. Diplomovou práci předložil 
Miloš Mikuš na tehdy aktuální téma geologických a rudně-ložiskových 
poměrů revíru Zlaté Hory. Po ukončení vysokoškolských studií získal 
zaměstnání u Manganových a kyzových závodů n. p., na těžebním závodě 
ve Chvaleticích. V roce 1959 převzal na čas vedení geologicko-měřického 
odboru na závodě Geologického průzkumu n. p. Brno v Rýmařově, kde 
vedl prospekční práce v plášti žulovského plutonu a ve vrbenských 
vrstvách, a ověřoval perspektivy geochemických anomálií v okolí ložiska 
Pb-Zn-Ag rud Boží dar na „Soukenné“ v Nové Vsi u Rýmařova. 
Z Rýmařova přešel Miloš Mikuš v roce 1969 na pozdější podnikové 
ředitelství Geologického průzkumu n. p. v Ostravě, kde působil do roku 
1978 ve funkci odborného geologa pro průzkum rud. 
V letech 1966-1967 se podílel na geologické expedici v Mongolsku. 
V roce 1978 přešel na závod Jihlava n. p. Geoindustria Praha a odtud do 
Kutné Hory, kde svou profesionální kariéru ukončil jako vedoucí 
detašovaného pracoviště umístěného v prostoru vrchu Kaňk. V té době tam 
probíhala dokončovací těžba Pb-Zn-Ag rud známého ložiska podnikem 
Rudné doly Příbram. Projekty jak průzkumné organizace, tak některé 
drobné úkoly těžební organizace, byly zpracovávány v Jihlavě a 
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uskutečňovány novým vedoucím detašovaného pracoviště Milošem 
Mikušem. Jednalo se o projekty na rudní pásma Staročeské, Gruntecko-
hloušecké, Rovenské, Turkaňské a na podloží křídy. 
Závěrečné zprávy z těchto projektů byly vyhotoveny Milošem Mikušem 
v roce 1988, který měl k dispozici také řadu mladších geologů. Vstup 
RNDr. Milana Hušpauera do projektů byl pro Mikuše velkou pomocí. Konec 
devadesátých let byl poznamenán zánikem některých organizací, 
zabývajících se těžbou nerostných surovin. V této době se rozhodli Miloš 
Mikuš a Milan Hušpauer založit soukromou firmu „GEOSERVIS“, jenže 
zdravotní problémy už nedovolily Milošovi Mikušovi se v ní plně uplatnit. 
S Mikušovým jménem jsou spojeny geologické prospekční práce pozdější 
etapy v Jeseníkách, na Českomoravské vrchovině a v Železných horách. 
Mikuš mnoho nepublikoval, byl to prospektor klasického typu, vycházející 
především z konfrontace s výsledky terénních prací, uložených 
v závěrečných zprávách, dostupných dnes většinou již jen v Geofondu. 
Mikušovy zprávy jsou velmi precizní do nejmenších detailů. 
Mikuš byl člověkem neobyčejně činorodým. Nestačilo mu jeho náročné 
povolání geologa, byl dlouhá léta aktivním sportovcem, holdoval zpěvu 
moravských lidových písní a celoživotním koníčkem mu bylo fotografování 
hraničící s uměleckým pojetím. Vypomáhal také při výuce geografie na 
gymnáziu v Kutné Hoře. 
Byl člověkem družným, všem dobrým kamarádem a hluboce věřícím. 
V době jeho postupující nemoci, před opuštěním svého dlouholetého 
domova na Kaňku v Kutné Hoře, se snažil obtelefonovat své přátele a 
známé, což vzhledem k pozdějším událostem bylo možné chápat jako jeho 
snahu o jistou formu loučení. K tomu lze pouze dodat, že přátelé na něho 
nezapomenou.  
 
♦ RNDr. Zdeněk Šulcek, CSc. se dožil 90 let! 

Mojmír Opletal, Karel Pošmourný 
V říjnu minulého roku oslavil své devadesátiny dlouholetý vedoucí 
laboratoří Ústředního ústavu geologického – RNDr. Zdeněk Šulcek, CSc. 
Zasluhuje si, abychom si na jeho výročí, i s mírným zpožděním vzpomenuli. 
Narodil se 25. 10. 1924 v Žamberku, ve známé místní rodině – z několika 
generací pekařů. Již od studia na gymnáziu měl zájem o přírodní vědy, 
především pak chemii. Tu studoval na Universitě Karlově. Prošel řadou 
životních peripetií, které přineslo minulých 50 let. Od totálního nasazení 
přes vyloučení ze studia v r. 1949, suspendování z místa vedoucího v r. 
1959 až k dlouhodobému zákazu výjezdu za hranice státu. Všechny tyto 
překážky dr. Šulcek svým občanským postojem a odbornou úrovní dokázal 
překonat a opět stanul v čele chemických laboratoří ústavu, které odborně 
vedl až do svého penzionování v r. 1986. 



17 

Ve svém oboru se stal vedoucí osobností. Důsledným prosazováním 
exaktní tvůrčí práce a cílenou organizační činností přivedl laboratoře 
ústavu k vysoké evropské úrovni. V resortu tehdejšího Geologického úřadu 
se staly jím vedené laboratoře gesčním pracovištěm, které vyvíjelo moderní 
analytické metodiky na vysoké odborné úrovni a ovlivňovalo práci ostatních 
laboratoří resortu. Analýzy této laboratoře byly a dosud jsou pro svou 
kvalitu užívány při standardizaci světových horninových srovnávacích 
materiálů. 
Během své aktivní činnosti uveřejnil dr. Šulcek více než 120 původních 
prací z oboru analytické chemie i geochemických studií některých surovin. 
Je spoluautorem dvou monografií o chemických rozkladech nerostných 
materiálů, které vyšly v překladech v USA, ve Velké Británii i v bývalém 
SSSR. Vzbudily pozornost odborné veřejnosti pro úplnost zpracování 
daného tématu. 
 

  
 

Jako gestor řady domácích i mezinárodních setkání a sympozií přispěl ke 
zvýšení jejich úrovně jak svými znalostmi, tak kontakty s řadou světových 
odborníků. Úzce spolupracoval s oběma našimi vysokými chemickými 
učilišti přednáškami, výchovou řady vědeckých aspirantů i činností v 
Komisích pro obhajoby státních i kandidátských prací. 
Kromě bydlení v Praze se stále vracel do svého rodiště – Žamberka. Zde si 
po odchodu do penze vystavěl dům u břehu Orlice, kde s rodinou tráví 
zasloužený odpočinek. Je velkým fandou a znalcem Orlických hor. Na 
Zdobnici si opravil chalupu, ze které dělá časté vycházky do okolních 
kopců. 
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Pracoval ve Spolku přátel Městského muzea Žamberk a pro veřejnost 
uskutečnil několik zajímavých přednášek. Za jeho práci mu byla udělena 
pamětní medaile u příležitosti 100. výročí založení muzea. 
Závěrem připomeneme jubilantův koníček – rád hraje mariáš, a je v tom 
velký mistr, stejně jako jeho táta. Přejeme mu ze srdce klid a pohodu, 
hodně zdraví do dalších let i mnoho radosti s rodinou i přáteli. 

Foto vlevo: Svépomocné malování nových laboratoří Státního 
geologického ústavu na Hládkově v roce 1949, archiv ČGS. 

Foto vpravo: Žamberské listy č. 17, říjen 2014. 
 
 
►►► Recenze, kritika, diskuze 
 
♦ Upozorn ění na nové knihy Zdeněk Táborský 
 

♠ S geologem po České republice  Zdeněk Kukal 
Další, a zase velmi povedená kniha známého 
a úspěšného popularizátora geologických věd. 
Je určena zejména dospívajícím čtenářům. 
Namátkou uvádím názvy několika kapitol: O 
horninách a nerostech, Na čem stojí naše 
hrady, Nejdůležitější geologické procesy, 
Zvětrávání a půdy, Stopy přírodních katastrof, 
Co čeká naši matičku Zemi a naši republiku, 
Nerostné suroviny a řada dalších. Jak jsme na 
to u Zdeňka Kukala zvyklí, je napsána lehkým 
a velmi čtivým stylem a nechybí tu ani humor a 
tak zjistíme, že geologii se věnoval i Jára 
Cimrman. Knihu vydala Česká geologická 

služba v roce 2014. 
 

♠ Geologie pro zvídavé – objevy čekají na tebe  
Publikace je praktickou pomůckou pro 
učitele základních škol a nižších 
ročníků víceletých gymnázií pro 
doplnění výuky běžného učiva, či jako 
rozšiřující informace v zájmových 
kroužcích. Je rozdělena na tři části: 
Pokusy (celkem 11 zajímavých a 
názorných pokusů a cvičení), Kvízy (8 
geologických kvízů) a Vycházky (10 
vycházek na zajímavé geologické 
lokality. Publikaci vydala Česká geologická služba v roce 2014. 
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♠ Český Ráj to na pohled a na procházky Václav Ziegler 
Autor je vědec, geolog, pedagog, zoolog, botanik, 
básník, fotograf a milovník života. V této knize se 
vyznává ze své lásky k půvabné krajině Českého 
ráje a Podkrkonoší. Nejde zde o povídky, ani o 
odborný popis. Jsou to jeho postřehy a vzpomínky 
na procházky krajinou, spojené navzájem lidovou 
pranostikou. Krajinou nás provází ve všech ročních 
obdobích a všímá si nejen skal, hornin, minerálů, 
sopek a lomů, ale i lidových soch, kostelů, 
roubených domů, křížů, stromů, květin, hub, květin, 
hmyzu, ptáků a zvířat, prostě všeho, co poutníci na 
své cestě mohou uvidět. Kniha se opravdu povedla 

a ocení jí každý, kdo se chce dovědět na svých procházkách něco víc. 
Vydala jí Galerie EfEf s. r. o. v roce 2014. 
 

♠ Kameny a skály Sedl čanska Blanka Pecha čová 
Populárně-naučná publikace popisuje geologické a 
geomorfologické poměry oblasti a provází čtenáře po 
známých i neznámých lokalitách skal, balvanů a lomů. 
Autorka zasvěceně přibližuje čtenářům geologické a 
geomorfologické jevy, které formovaly současný tvar 
krajiny. Kniha má dvě základní části, obecnou 
(fyzickogeografické podmínky oblasti – geologie, 
geomorfologie, hydrologie, klima, pedologie, fauna a 
flora) a regionální. Regionální část slouží především 
zájemcům o konkrétní oblasti Sedlčanska a současně 
jako průvodce po známých i neznámých lokalitách 
kamenů, balvanů, skal a starých lomů. V textu je popsáno téměř 100 lokalit 
a kniha obsahuje zhruba 250 fotografií, včetně GPS souřadnic. Kde můžete 
knihu koupit, se dozvíte na „http://kameny-sedlcanska.webnode.cz/prodej/“ 
 

♠ Vzpomínky z Café Barrande III.  
Vladimír Sattran, Ji ří Kovanda a Vlasta Čechová 

Ve třetím dílu „Vzpomínek“ najde čtenář mix starých a 
vzácných vzpomínek na naše velké předchůdce a 
přátele, s fotografiemi a vzpomínkami současníků, 
které, stejně jako ve druhém díle „Vzpomínek“ 
převažují. Autoři se tentokrát zaměřili především na 
osoby, o nichž se v předcházejících dílech nepsalo a 
jejichž fotografie získali až v posledních letech. 
Přátelské pravidelní čtvrteční schůzky pokračují už 
dvanáct let a naplnit je programem není žádný 
problém. Publikaci vydala Česká geologická služba. 
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♦ Bulletin  mineralogicko-petrologického odd ělení Národního muzea v 
Praze, vol. 22/2014, č. 1 Petr Pauliš  
V říjnu 2014 vyšlo další číslo "Bulletinu", o jehož náplni krátce poreferuji. 
Na 150 stranách je otištěno 16 příspěvků od 39 autorů (z toho 17 ze 
Slovenska). Většina (14) článků se věnuje mineralogii, pouze dva jsou 
petrologické (turmalinit z Velkých Žernosek a metaultramafitické horniny ze 
sieggrabenského komplexu v Rakousku). Geograficky převažují články 
věnované území České republiky (7 z Čech, 1 z Moravy a 1 ze Slezska), 

pět jich je ze Slovenska, jeden z Rakouska a 
jeden se týká společně Čech, Slovenska a 
Bosny a Hercegoviny. 
Podívejme se stručně na obsah tohoto čísla, 
jehož úvod věnoval editor Jiří Sejkora 
památce RNDr. Jiřího Litochleba, který 26. 
února 2014 nečekaně zemřel. Hned tři 
články se v tomto čísle věnují zeolitům. 
Jedná se o popis dachiarditu-Ca a 
doprovodných zeolitů z Doubice-Vápenky u 
Krásné Lípy, harmotomu a stilbitu-Ca 
z ložiska polymetalických rud Křižanovice 
v Železných horách a zeolitů z historické 
lokality Oslavany. Dva příspěvky se věnuji 
uranové supergenní mineralizaci uranových 
lokalit (fosfuranylit ze Smrkovce a uranofán-

beta, metauranocircit a metatorbernit z tachovské rudní oblasti). 
Mineralogicky zajímavé jsou i popisy barytokalcitu z uran-polymetalického 
revíru Příbram, vauquelinitu ze Suchovršic u Trutnova a eulytinu ze Zálesí 
v Rychlebských horách. Ze Slovenska získá čtenář informace o 
hydrotermální mineralizaci na lokalitě Marianka v Malých Karpatech, 
magnezio-riebeckitu ze Šugovské doliny u Medzeva, Au-porfyrovém 
ložisku Detva-Biely vrch ve stratovulkánu Javore a výskytu tetradymitu a 
tellurobismutitu u Pukance ve Štiavnických vrších. Závěrečným příspěvkem 
je srovnání chemismu rtuťových tetraedritů z Jedové hory (ČR), Rudňan, 
Rožňavy, Nižné Slané, Slovinek (Slovensko) a Maškary (Bosna a 
Hercegovina). 
"Bulletin" doporučuji všem vědychtivým sběratelům minerálů. Lze jej získat 
za 250,- Kč přímo na pracovišti mineralogicko-petrologického oddělení 
Národního muzea v Horních Počernicích (Cirkusová 1740, 193 00 Praha 9) 
nebo u autora tohoto příspěvku Petra Pauliše, Smíškova 564, 284 01 
Kutná Hora, tel. 606 175 088, „http://mineralypaulis.cz/“, (možno poslat 
poštou na dobírku). 
Na obálce Bulletinu je krystal dachiarditu-Ca z Doubice-Vápenky, foto Petr 

Fuchs 
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►►► Zajímavosti  
 
♦ Společnost DIC vystavila unikátní diamant  Ivan Turnovec  
Unikátní 64 karátový diamant v hodnotě 16 miliónů dolarů (357,7 miliónu 
korun) si mohli lidé prohlédnout až do 16. listopadu 2014, na exkluzivní 
výstavě v Praze, kterou zorganizovala DIC (Diamonds Internationals 
Corporation). Největší diamant byl nalezen v Lesothu v Jižní Africe, 
vybroušen byl v Antverpách a odsud doputoval do Prahy. Transport 
exkluzivních kamenů provázela mimořádně přísná bezpečnostní opatření. 

Společnost DIC byla založena na 
podzim roku 2005. Během pěti let 
se rozrostla o dceřiné společnosti 
ve střední Evropě, východní Asii a 
Rusku. Specializuje se na výrobu a 
prodej originálních briliantových 
šperků a zcela vyniká v nabídce 
investičních diamantů. Jako jediná 
východoevropská společnost je 
akcionářem diamantové burzy v 

Antverpách Beurs voor Diamanthandel a také členem Dubai Diamond 
Exchange v Dubaji. 
Dalšími lákadly výstavy, vedle čtyřiašedesáti karátového kamene byly 
volné diamanty různých velikostí, barev a brusů. Mezi barevnými kameny 
byly dva více než desetikarátové diamanty intenzivní žluté barvy, které byly 
nalezeny v Jižní Africe v roce 2013. Hodnota každého přesahuje 400 tisíc 
dolarů (8,9 miliónu korun). Výstava byla největší akcí tohoto druhu 
pořádanou letos v Evropě. K vidění zde bylo přes 200 kusů volných 
diamantů. Jejich hodnota přesahuje 5,5 miliónů dolarů (122,6 miliónu 
korun). Společně s hlavním exponátem, unikátním 64 karátovým 
diamantem přesahuje celková hodnota 21,5 miliónu dolarů (479,5 miliónu 
korun).  
Návštěvníci výstavy si mohli prohlédnout kromě volných diamantů i šperky 
a hodiny osázené diamanty a dalšími drahokamy. Šperky, hodiny i vybrané 
volné diamanty byly také nabízeny k prodeji. 
Obr. 1 – vystavený 64 kt vážící diamant z Lesotha 

 
♦ Karbid k řemíku pro šperkové ú čely Ivan Turnovec  
Na výstavě Hodiny a klenoty, v Holešovicích 2.–4. 10. 2014, vzbudila velkou 
pozornost malá expozice společnosti AMORA (moissanit) s.r.o. Jde o 
českou obchodní společnost, která zatím jako jediná v Evropě, nabízí a 
obchoduje se syntetickými šperkovými moissanity a šperky z nich 
vyrobenými v USA. Ve své expozici prezentovala vedle barevných 
syntetických moissanitů (karbidů křemíku) i jejich novou generaci, nazvanou 
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podle výrobní americké společnosti Amora. Jedná se o čirou modifikaci 
karbidu křemíku s vysokým lomem světla a 
brilancí převyšující diamanové výbrusy. 
Rozměr nabízených kulatých briliantových 
výbrusů je kolem 6–7 mm s hmotností 
pohybující se kolem karátu. 
Amora vypadá velmi efektně a časem může 
ve špercích výrazněji nahradit diamant. 
Prezentováno bylo i několik efektních šperků. 
Reklamní slogan firmy byl trochu bombastický, 
cituji z letáčku: „Amora nejzářivější drahokam 
na planetě. – Mnohem, mnohem vzácnější 
než diamant. – Poprvé v lidské historii byl 
diamant překonán jiným, krásnějším a 
houževnatějším drahokamem s větším ohněm 

a brilancí“, ale kvalita moissanitových Amora kamenů je skutečně 
vyjímečná. Uvážíme-li k tomu že současná cena tohoto materiálu je více 
jak desetkrát menší než cena šperkových diamantů, lze předpokládat, že 
bude mít časem na šperkovém trhu úspěch.  
Domnívám se, že syntetický moissanit si zaslouží popsat trochu 
podrobněji. V přírodě je poměrně vzácný, jednou z pozemských lokalit je 
výskyt v Českém středohoří popsaný v roce 1963 (J. Bauer, J. Fiala, R. 
Hřichová  „Natural α–Silicon Carbide“. American Mineralogist 48: 620–634. 
Již dříve, v roce 1893 jej 
popsal H. Moissan z 
úlomků železného 
meteoritu pocházejícího z 
kráteru Diabolo v 
arizonské poušti. Nejprve 
se domníval, že jde o 
diamant, časem se ale 
zjistilo, že jde o karbid 
křemíku. První syntetický 
karbid křemíku byl 
vyroben již v roce 1891, H. 
Moissan a A. I. Acheson, 
kteří to nezávisle na sobě 
dokázali, publikovali své 
práce v roce 1893. 
Achesonova metoda byla 
a je dosud používána pro 
výrobu syntetického SiC, nazývaného karborundum, pro brusné a 
žáruvzdorné účely. 
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Koncem osmdesátých let se podařilo v laboratoři vyrobit jednotlivé velké 
krystaly moissanitu. V létě r. 1995 byly vybroušené první krystaly. Výsledky 
vyburcovaly společnost Charles and Colvard a začal intensivní tříletý 
výzkum, jehož výsledek byl světu představen v létě r. 1998. Běžně je, bez 
speciálních testrů, téměř nemožné moissanite a diamant od sebe odlišit 
jsou-li zasazeny ve špercích. Ve zlatnické praxi má moissanit proti 
diamantu dvě výhody, je odolný proti teplotnímu šoku a hlavně je dostupný 
za cenu 1/10 až 1/15 ceny diamantu. 
Modifikace Forever Brilliant byla výrazně bělejší než klasický moissanit, 
vývoj ale pokračoval dál a firma Amora v roce 2013 představila modifikaci 
označenou Amora. Od roku 2014 jsou briliantové výbrusy kvalitních 
moissanitových modifikací k dispozici i v ČR. 
Pro srovnání uvádím tabulku vlastností moissanitu a diamantu: 
 

 index lomu disperze lesk tvrdost tepelná odolnost 
diamant 2,42 0,044 17,20 % 10 850° C 

moissanit 2,65–2,69 0,104 20,40 % 9,25–9,50 1900° C 
 

cena Forever Brilliantu vcetne DPH je následující: 
5 mm $ 163.00 
8 mm $ 822.00 

10 mm $ 1,518.00 
Rozdíl Forever Brilliantu od moissanitu je v barvě. Uvedená váha se značí 
v karátech a zároveň v „diamond equal“. Na příklad průměr 6,5 mm 
diamantu u správně broušeného brilliantu je jeden karát, neboli 1/5 gramu. 
U stejného průměru moissanitu je váha 0,88 kt a jedná se o 1 kt diamond 
equal. 
Základní materiál u Amora je také karbid křemíku, jako u moissanitu. Proto, 
jelikož jediná oprávněná laboratoř je Charles and Colvard, nesmí se Amora 
legálně prodávat do většiny zemí světa s výjimkou míst, kde patent není 
registrován, jako ČR. Dá se očekávat, že po vypršení patentu bude k 
dostání moissanite od konkurence. Připravujeme moissanite, který bude 
kvalitnější a cena bude vyhodnější. 

obr. 1 – Amora vybroušený kulatý briliantový výbrus 
obr. 2 – Certifikát vybroušeného kamene 

 
♦ Rusgems a jeho nové produkty Ivan Turnovec  
V Rusku je sdružení podniků Rusgems nejen jedním z největších výrobců 
syntetických šperkových a technických kamenů, ale věnuje se i těžbě 
přírodních šperkových kamenů. Postavení Rusgems v rámci světového trhu 
je posledních patnáct let stále významnější. V době kdy je účelově 
podceňována technologická úroveň ruských výrobků, pokládám za užitečné 
uvést pár slov o sortimentu této ruské firmy, která má své úspěšné obchodní 
filiálky v Bankoku, Hong Kongu a v Číně. Sortiment výrobků je velmi široký, 
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vyrábějí se zde syntetické křemeny včetně ametystu, kubický zirkon různých 
barev, hydrotermální smaragdy, 
syntetické spinely, YAG, oxid 
zirkonu, čiré i barevné korundy, 
šperkový moissanit a diamant 
(šperkový i technické krystaly 
pro obrábění). K sortimentu této 
celosvětově významné ruské 
firmy se ještě někdy vrátím. 

Minimálně šperkový moissanit si to zaslouží. Na tomto místě připomenu 
nejčerstvější sortimentní doplněk, který zatím nemá ve světě obdobu.  
V loňském roce byl totiž výrobní sortiment sekce Rusgems High 
Technologies (RHT) rozšířen o nové materiály označované jako  nanosital. 
Jde o čirou krystalickou formu barevné sklokeramiky, kterou lze imitovat 
většinu barevných drahých kamenů, např. rubín, safír, topas, olivín a jiné. 
O technologickém úspěchu, který potvrzuje špičkovou kvalitu práce 
ruských výzkumných pracovníků informuje Thajský časopis Bangkok Gems 
& Jewellery v září 2014. Porovnávány jsou v článku i parametry od vzhledu 
po optické vlastnosti: 
Srovnání vlastností nanositalu s přírodními materiály 

 sklo křemen nanosital topaz korund 
tvrdost Mohs 5,5–6 7 7 8 9 
index lomu 1,45–1,54 1,54 1,65–1,70 1,62 1,75 
hustota g/cm3 2,2–2,6 2,65 3,2–3,4 3,56 3,99 
disperze 0,0005–7 0,013 0,015 0,014 0,018 
bod měknutí °C  600–800 1700 1700 1800 2050 
stabilita barvy nestabilní nestabilní stabilní nestabilní stabilní 

Ze srovnávací tabulky je zřejmé, že sklokeramický nanosital je vhodným 
materiálem pro imitace dražších šperkových kamenů.  
Obr. – Ukázka vybroušeného sytě modrého safíru (vpravo) a 
nanositalového polotovaru 

 
♦ Co je jméno? I pod jiným jménem von ěla by r ůže stejn ě. (Julie 
Kapuletová) Ferry (P řívoz) Fediuk  
Pro některé lidi panují kolem mého jména nejasnosti. Pokusím se je 
případným zájemcům následujícími řádky rozptýlit. 
Když jsem se narodil, bylo mi do rodného listu na přání rodičů zapsáno 
jméno František. Myslím, že světci tohoto jména jsou tři a já nevím, ke 
kterému z nich bych se měl hlásit. A tak, abych neurazil ty zbývající dva, 
jsem své jmeniny neslavil na den svátku žádného z nich. 
Pak k nám pronikla éra jazzu a s ním taková jména jako Harry, Jerry, Larry 
apod. Na této vlně se mojí matce zalíbilo jméno Ferry. A začala mi tak říkat 
nejen ona, ale i ostatní příbuzenstvo a široké okolí. Bylo to ovšem 



25 

neoficiální, spíš něco jako přezdívka. Když jsem začal chodit do školy, 
maminka zatoužila po tom, aby se mé oficiální jméno František změnilo na 
zatím jen domácky užívané jméno Ferry úředně a v tomto směru začala 
tlačit na mého otce. Ten byl řídící učitel na obecné škole, kam ze sousední 
vsi docházel na výuku náboženství farář. Ačkoliv otec byl zásadní ateista z 
doby Rakousko-uherské monarchie, kdy ateismus byl politickým 
vyjádřením odporu proti tehdejšímu římsko-katolicky orientovanému pro-
habsburskému k. und k. establishmentu, s panem farářem vycházel skvěle. 
Proto ho na matčin nátlak požádal, aby mě pokřtil jménem Ferry. V tehdejší 
prvorepublikové době, stejně tak jako potom za protektorátu a ještě dva 
roky po válce byly církevní dokumenty jako křestní list apod. uznávány za 
úředně platné. Takže církevním pokřtěním na jméno Ferry by se toto dosud 
domácké mé jméno stalo úředně uznaným. Velebný pán se však kroutil a 
poukazoval na závažnou skutečnost, že Církev Svatá žádného svatého 
Ferryho ve svém kalendáři dosud nemá. Nakonec ve snaze vyjít mému otci 
vstříc vymyslel úhybný manévr pokřtít mě jako Ferry Jaroslava – proti 
Jaroslavovi žádné církevní námitky nebyly. Byl mi tedy vystaven křestní list, 
jímž mi bylo jméno Ferry úředně zlegalizováno. Na Jaroslava se postupně 
zapomnělo a tak jsem vychodil obecnou školu (bohužel jen čtyři třídy místo 
obvyklých pěti, což už se mi potom nikdy nepodařilo dohnat), osm tříd 
gymnázia, složil maturitu, absolvoval vysokou školu a promoval na RNDr. 
jako Ferry. Nikomu to nevadilo, s nevýznamnou výjimkou několika šťouralů 
na fakultě, kteří v tom jménu mylně spatřovali „poklonkování Západu“. 
Až přišla kritická chvíle, kdy jsem se měl oženit. K tomu účelu jsem musel 
předložit příslušnému národnímu výboru řadu svých dokumentů. Když se 
jimi úředník probíral, vzal můj křestní list za růžek štítivě mezi dva prsty a 
prohlásil: „Tento hadr mě nezajímá, chci váš rodný list.“ Tím se na mne 
provalilo, že nejsem žádný Ferry Jaroslav, ale docela obyčejný Franta. A 
pokud jsem se opravdu mínil oženit, znamenalo to, že všechny dosavadní 
úřední listiny včetně občanského průkazu jsem si musel dát předělat na 
své prapůvodní jméno. 
Na matričním odboru mi úřednice řekla – žádný problém, nový občanský 
průkaz vám vystavíme za tři týdny. Dívala se však na mne podezíravě. 
Možná se jí zdálo, že neadekvátně situaci se tvářím tak nějak potěšeně. 
Požádal jsem ji totiž, aby mi to dala písemně pro mou nastávající. Řekl 
jsem: „My máme na totiž příští týden dojednán termín svatby a tak jí 
potřebuji prokázat, že to budeme muset bohužel odložit.“ Úřednice po mně 
lupla nelaskavým pohledem, dala si ruce v bok a jedovatě pravila: „Jó, 
takhle je to! Tak víte co? Přijďte si pro tu novou občanku dnes po čtrnácté 
hodině.“ Tehdy jsem pochopil co to je ženská solidarita. 
Asi bych měl dodat, že se mně jméno Ferry nikdy moc nezamlouvalo, 
rozhodně jsem na ně nebyl pyšný. Ale nemůžu to své dávno mrtvé matce 
udělat, které se naopak líbilo, abych se k němu obrátil zády. Proto i dnes, 
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kdy mám v občance napsáno, že jsem František, používám jméno Ferry ve 
všech svých odborných i literárních pokusech a Ferry mi říkají všichni moji 
přátelé a známí. Jinak ovšem jsem v tomto ohledu naprosto tolerantní a 
ochoten slyšet i na jakékoliv jiné jméno. Anglické slovo ferry v překladu 
znamená přívoz, takže kdyby mě někdo oslovoval Přívozi či dokonce 
Trajekte, nemohl bych mít námitky. Nedávno jsem se potkal s kamarádkou 
z dětství, se kterou jsme se neviděli desítky let. Proto mě nepřekvapilo, že 
mnohé z dávných dob jí z paměti vypadlo nebo se poněkud popletlo, a 
když na mne radostně zahlaholila „Jak se ti vede, Karle?“, ani jsem 
nemrknul. 
 
♦ Kalendá ř na který se budu dívat  Ivan Turnovec  
V posledních měsících roku 2014 jsem viděl v TV řadu upoutávek na 
kalendáře roku 2015, většinou se z nich neosobně usmívají tzv. Celebrity. 
Přiznám se, že osobně o takové nemám zájem. To už jsou mi milejší ty s 
přírodními scenériemi nebo architekturou, kterým se ale už taková reklama 
nedělá. 
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Já si na tomto místě dovolím upozornit na trochu jiný kalendář, který mne 
zaujal nejen svým námětem ale i grafickým zpracováním a rád jej budu mít 
ve své pracovně. Jde o kalendář družstva Granát v Turnově. Jejich 
kalendáře byly v posledních deseti letech hezké, ale nevybočovaly z 
průměru. Velmi dobrý nápad měli zdejší pracovníci expedice a výtvarníci – 
realizátoři. Efektu dosáhli kombinací černobílých historických fotografií 
těžby a zpracování granátů s moderními barevnými fotografiemi šperků. 
Výsledek pokládám za velmi zdařilý, a proto na něj upozorňuji. Rozměr 
kalendáře přesahuje možnosti mého skeneru. Udělal jsem alespoň 
fotografii, která vás provede prvními dvěma měsíci roku 2015, a zároveň si 
budete moci udělat obrázek o tom, jak staří prospektoři těžili v Českém 
středohoří, v širším okolí Podsedic, spodním podmolem „křehoť“ 
obohacenou granáty. 
 
 

►►► Krátká odborná sd ělení 
 
♦ Kámen prav ěkých, starov ěkých a st ředověkých pevnostních staveb 
v Praze a blízkém okolí – pokra čování 

Ferry Fediuk, Tamara Sidorinová 
6. Liběhrad – Na temeni strmé skály tyčící se nad železniční tratí na levém 
břehu Vltavy u severního okraje Libčic nad Vltavou (50o12´13´´N, 
14o21´45´´E) jsou dva zbytky zdí nevýznamného hradu ze 13. století. Jeho 
zřícenina padla z podstatné části za oběť rozšiřování železniční trati. 
Stavebním kamenem hradu byl především proterozoický spilit, z menší 
části žilný ryolit poloskrytého dolnovltavského plutonu, prorážející spilitem. 
Obě horniny jsou bezprostředně místní, obě jsou níže fotograficky 
zdokumentovány. Objekt je volně přístupný, přístup k němu je však 
poněkud nesnadný. 
7. Libušín – Libušínské hradiště, založené snad již v 9. snad až v 10. 
století a zaniklé zhruba o sto let později, se rozkládá jihozápadně od obce 
v předpolí bývalého uhelného dolu Kladno (původně Schöller). Svou 
rozlohou přes 12 ha patří k největším u nás, část je však překryta důlními 
haldami. V centru hradiště stojí kostel sv. Jiří (50o09´42´´N, 14o02´11´´E). 
Obklopovaly ho tři hlinito-kamenné valy, zřetelně v terénu patrné. Kdo by 
se domníval, že kamenem těchto valů, stejně jako zdivo kostela sv. Jiří na 
hradištní akropoli, budou v sousedství uhelného dolu karbonské sedimenty, 
mýlí se: jde o místní turonskou opuku. Podle Kosmy je sem umísťováno 
sídlo bájné kněžny Libuše, kronikář Karla IV Pulkava na přání panovníka, 
kterému se nezdál Libušín dostatečně reprezentační, přesunul fiktivní 
Libušino sídlo na pražský Vyšehrad. 
8. Makot řasy – V roce 1961 byly v lokalitě „Na ostrově“ (50o08´35´´N, 
14o13´58´´E) jihovýchodně od obce Makotřasy na Kladensku výkopy při 
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stavbě silnice Praha – Slaný zastiženy stopy prehistorického osídlení. 
Následný archeologický výzkum pak objevil neolitické sídliště o rozloze 
cca10 ha s ohrazením neobvykle pravidelného čtvercového obrysu a 
datoval jeho vznik do poloviny 4. tisíciletí před n. l. Je situováno na 
nevýrazném návrší mezi Lidickým a Dolanským potokem. Proterozoický 
skalní podklad je tu překryt sprašovou návějí. Výzkum přinesl doklad 
nejstaršího hutnění mědi u nás, celkově však zůstává význam tohoto 
pravěkého objektu obestřen tajemstvím. Volně přístupno (pozor na hustý 
silniční provoz), ale nic tam kromě zcela ojedinělých kamenů v poli není 
vidět. 
9. Nový hrádek u Kunratic - Hrad na vrcholu kopce v kunratickém lese 
(50o01´10´´N, 14o28´17´´E) dal v r. 1411 postavit Václav IV. V r. 1419 zde, 
po zprávě o defenestraci novoměstských konšelů, podlehl mrtvici. Husitská 
vojska hrádek v r. 1421 dobyla, vypálila a pobořila. Poté už nikdy nebyl 
obnoven a do dnešních dnů se zachovaly jen sanované zříceninové zbytky, 
turisty hojně navštěvované. Prudké stoupání ke zřícenině je hlavní atrakcí 
masové cross-country Velká kunratická. Skalní podklad tvoří 
spodnoordovická klastika šáreckého souvrství, odděleného od blízkého 
sousedního proterozoika závistským přesmykem. Volně přístupno. 

Foto k článku viz obálka, str. 2 a 3. 
 
♦ Šošonitová až leucitickofonolitová afinita série p rachatického 
dioritu Ferry Fediuk  
J. Kovářík (2004) charakterizoval v titulu své studie o tzv. prachatickém 
dioritu tuto velmi zvláštní horninu jako kámen mnoha jmen. Nemám tu na 
mysli její kamenické označení, které pro ni standardně používá 
podstatného jména diorit, před něž proměnlivě předsunuje geografické 
adjektivum prachatický, kříšťanovský, libínský či šumavský. Název 
uplatňovaný kamenoprůmyslem je ovšem něco jiného než název 
geologický či petrografický. Pracovníci zabývající se těžbou, zpracováním a 
prodejem kamene nejsou při volbě názvu svého produktu vázáni žádnými 
předpisy, pravidly či dalšími omezeními. Mohou zvolit komerčně přitažlivé 
názvy jako třeba Zlatá opuka, Stříbrný paprsek, Polární záře, Asijská růže 
nebo třeba Železnobrodská žula, přestože ta se nikde u Železného Brodu 
nevyskytuje. Geologové a petrografové takovou volnost nemají. 
S geografického hlediska se musí řídit logikou, takže žula z okolí Tanvaldu 
u nich nebude železnobrodská, ale tanvaldská, a v petrografickém ohledu 
pak musí přihlédnout k mezinárodně platným pravidlům. Obojímu přístupu, 
kamenickému i geologickému – byť vzájemně nekompatibilnímu, je ovšem 
nutno přiznat shodné právo na život. Abychom se vyhnuli dalším 
terminologickým rozborům, zůstaneme v rámci předloženého příspěvku u 
vžitého technického označení prachatický diorit s vědomím, že pravidlům 
terminologie IUGS odpovídá spíše jen částečně. 



29 

 
Obr. 1.  Diagram TAS pro plutonity s 16 body analýz hornin série 
prachatického dioritu. 1 – Hejtman 1949 a 1975 11 analýz, 2 – Holub 2003 
2 analýzy, 3 – Vondra aj. 1988 3 analýzy. 
 
Dříve než přistoupíme k meritu věci, budiž zdůrazněno, že pojednávaná 
hornina, vystupující v podobě drobných pňů a žilných těles prorážejících 
krystalickými břidlicemi (granulity a rulami) šumavského moldanubika 
hlavně na Prachaticku, k severu s přesahem až k Provodínu (Hejtman 
1988), k západu snad až k Sušici (Sellner 1931), je pozoruhodným 
horninovým solitérem v ohledu praktického využití. V citacích uvedených 
v následujícím odstavci lze se dočíst o jejím ohromujícím širokém uplatnění 
jako stavebního, dekoračního i sochařského kamene, charakterizovaného 
decentní tmavou barvou, třpytem hojných lupínků slídy, relativní měkkostí a 
snadnou opracovatelností. V Praze je možno se potěšit skulpturami z 
prachatického dioritu např. v podobě tří lvů na kašně před Karolinem, na 
soklu jezdecké sochy sv. Jiří nebo sochy Karla Hašlera na Pražském hradě 
či busty Josefa Bicana na vyšehradském Slavíně, v Hradci králové na 
bustě bývalého starosty města Ulricha, Beethovenovou bustou v Teplicích, 
třemi zámeckými sochami v Duchově, ale především stovkami objektů 
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v Prachaticích a širším okolí města. Při návštěvě papeže mu Jihočeši jako 
dar přinesli z prachatické vyvřeliny hrubě sekaný kamenný kříž. Nikdo 
nespočítá, kolik korýtek, tenkostěnných kamenných nádob, božích muk a 
dalších drobných skvostů pošumavského kamenického umění se za pár 
šilinků z chalup prachatického venkova přesunulo k našim jižním 
sousedům. Neméně pozoruhodně však vyznívá i hodnocení vědeckých 
specifik tohoto oparem petrogenetického tajemna obestřeného kamene, 
který – jak se pokusíme doložit dále – trvale nepřestává odborníky 
vzrušovat. 

 
Obr. 2. Diagram TAS pro vulkanity s 16 body analýz hornin série 
prachatického dioritu. Legenda jako pro obr. 1. 
 
Jak tedy petrografové mají říkat hornině, pro kterou kameníci právoplatně 
použivají název prachatický diorit? Když ji v r. 1854 poprvé pokřtil 
Hochstetter, označil ji jako slídnatý diorit (Glimmer-Diorit). A pak se sypala 
další a další označení: syenit, křemenný melasyenit, křemenný diorit, 
melatonalit, glimmerit, biotitit, flogopitit atd. (Starkel 1883, Stark 1928. Čech 
a kol.1962, Hejtman 1975, Kodym 1988, Vondra a kol. 1989, Rybařík 1994, 
2010, 2014, Breitr 2007, Fediuk 2007, Cílek 2011, Rajlich, Nauš 2013 aj.). 
Proč tolik různých názvů? Prachatický diorit má sice řadu markantů, které 
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všechny její facie spojují – zhruba shodný makroskopický vzhled, 
v mineralogickém ohledu zejména vysoký podíl tmavé slídy a apatitu, z 
petrochemického hlediska intermediální obsahy SiO2 a vysoké podíly MgO 
a alkálií s výraznou dominancí draslíku, o mikrogeochemických 
parametrech ani nemluvě. Ale jinak je to vnitřně značně heterogenní 
skupina, pro jejíž jednotlivé variety platí, že každé pojmenování 
prosazované tím či oním autorem může mít své opodstatnění. Každý 
„petrokřtitel“ má v tomto ohledu pravdu, ovšem jenom dílčí. Problematikou 
kodifikovaného zařazení do petrografického systému se však v tomto 
příspěvku zabývat nebudeme. Upozorníme jen na skutečnost, že výše 
citovaná literatura poskytuje dostatek dat o modálním složení této horniny, 
aby jí bylo možno dát jednoznačné jméno ve smyslu mezinárodní 
klasifikace IUGS (Le Maitre et al. 2002), i když to vzhledem k variabilitě 
složení horniny nebude jen jméno jediné. Hodné by bylo nějaké souhrnné 
označení, např. série prachatického dioritu. Dále se zde zaměříme na 
chemickou stránku, jak to umožňuje byť zatím nepříliš rozsáhlý a poněkud 
děrovatý soubor dosud zveřejněných šestnácti silikátových analýz. 
 
Promítneme-li hodnoty tohoto souboru do klasifikačního diagramu TAS, 
ukáže se značný rozptyl projekčních bodů. V Middlemostově úpravě tohoto 
diagramu (Janoušek, Farrow, Erban 2003), jak je to realizováno v obr. 1, 
octne se podstatná část projekčních bodů v poli monzogabra, část však 
jednak v poli monzonitu, jednak v poli foidového (leucitového) syenitu, 
zčásti se také objeví na rozhraní pole foidového gabra a gabrodioritu až k 
pomezí pole dioritu. Pokud bychom  – jen pro zvýšení názornosti – 
k projekci použili rovněž diagramu TAS v úpravě téhož autora, ale 
v podobě pro vulkanity (obr. 2), ocitne se podstatná část projekčních bodů 
v poli trachybazaltu a dále jednak v poli trachyandezitu a to jeho draselné 
odrůdy zvané šošonit, jednak v poli fonolitu, v daném případě K-fonolitu, 
zatímco méně alkalické odrůdy mají projekční body od hranice tefritu po 
hranici andezitu. Pro všechny odrůdy je však společným znakem extrémní 
draselnost řadící je k šošonitové sérii (obr. 3). Značná část silikátových 
analýz signalizuje v projekci TAS přítomnost foidů, jmenovitě leucitu, kterou 
však modální analýzy, vyznačující se zpravidla  podíly křemene, stejně tak 
jako normativní přepočty C.I.P.W., jednoznačně vylučují. Rozpor mezi 
výsledky modálních a chemických analýz nepochybně zasluhuje další 
zkoumání. Nicméně i ten ale potvrzuje názor zastávaný všemi autory, kteří 
se dosud prachatickému dioritu věnovali, že jde o horninu vysloveně 
exotického rázu a to v domácím i celosvětovém kontextu. Proto je již sto 
šedesát let v bedlivém a neutuchajícím hledáčku znalců kamene a zřejmě 
zůstane v něm i nadále. 



32 

 
Obr. 3. Diagram SiO2 : K2O s 12 body analýz hornin série prachatického 
dioritu. Průměty čtyř analýz mají hodnoty K2O dokonce tak vysoké, že jsou 
již mimo rozsah diagramu. Legenda jako pro obr. 1. 
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►►► Próza, poezie a humor 
 
♦ O tom, jak na spravedlivou odplatu skrze ondatru pi žmovou došlo.  

Jan Peršín  
Tento příběh započal v devadesátých let minulého století krátkým, leč 
úderným dopisem. „Dostavte se tohoto dne tam a tam za účelem převzetí 
lesů.“ Tím bylo rodině manželky poněkud drsným způsobem připomenuto, 
že její děd byl kdysi vzorově rozkulačen, vyhnán z obce a rodinný majetek 
na dlouhá léta převzalo do „péče“ místní JZD v režimu nuceného pachtu. 
Tento právní institut ponechával majetek v držbě majitelů a dědiců, 
nakládat s ním však nemohli. Na druhé straně umožňoval nájemci vrátit 
majiteli to, co již zničil, nebo nepotřebuje. Bylo jasné, že péče o lesy již 
nepatří do „core bussines“ JZD. Dále zjištěno, že hospodářská část statku 
byla během času zhlazena ze světa s důsledností likvidátorů Lidic. Zbyly 
jen ty pole a lesy. I za této situace naznala tchýně, jakožto většinový 
vlastník, že lesy budou převzaty a že nám, duševně pracující omladině 
středního věku, fyzická práce ve 150 km vzdálených lesích jen prospěje. 
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Vzápětí po aktu převzetí začaly docházet povzbuzující dopisy od místního 
hajného. „Máte v lese kůrovce 2“. Ke zjištění, zda se jedná o dva brouky, 
stromy, plnometry dřevní hmoty, ba dokonce hektary bylo nutno do místa 
dojíždět a věc následně řešit. Navíc se příroda rozhodla, že naší troufalost 
po zásluze ztrestá. Hned druhým rokem přišly polomy, po nich masivní 
nálet kůrovce a zkáza byla dovršena námrazou, po níž se neprořezaná 
ráhna smrků lámala jako sirky. Péče o les byla totiž v JZD důmyslně 
rozdělena. Oni těžili, pěstoval pánbíček. Nejhůře dopadl jeden z lesů 
obklopený poli na okraji rybníka. V něm se otevřela zhruba hektarová 
paseka, ve které vprostřed vévodil mohutný krmelec. Je vcelku přirozené, 
že se na paseku stahovala srnčí zvěř z širokého okolí. V pokoji polehávala 
v okolí krmelce a bohabojně ožírala vysázené sazenice smrku. Navíc 
paseka okamžitě zarostla sloní travou, ze které ženci vyčnívala s bídou 
hlava a paseku k zachování sazenic bylo nutno až třikrát ročně celoplošně 
vyžínat. Jednoho časného červnového rána sedím na pařezu a pobrušuji 
kosu. Tu v dáli z podrostu na okraji rybníka vystoupí srnčí elegán a kráčí 
právě prosekanou řádkou. Hryzne vpravo, hryzne vlevo. Kdyby ten 
chuligán překousnuté terminály smrčků alespoň sežral! Ale to ne. Na konci 
řádku na mne pohrdavě pohlédl a skokem se odebral vytloukat sazenice 
modřínů.  Pokud by se v této srnčí disciplíně pořádalo mistrovství, dozajista 
by s převahou zvítězil. I došla nám trpělivost a vydali jsme se za 
hospodářem místního mysliveckého sdružení s žádostí, aby řádění rohatce 
učinil přítrž a alespoň částečně dle zákona nahradil škody způsobené jeho 
svěřenci. „Dostavím se s komisí“ pravil tento bodrý muž. Jak bylo řečeno, 
tak se i stalo. Obhlédl paseku smrkových bonsají a pravil. „Buď rád, 
alespoň ti stromky dobře zakoření. To víš, já tomu srnci nevysvětlím, že 
takový věci nemá dělat. Jest to jeho přirozenost“. Po té se otočil a v poklidu 
odkráčel do místního hostince s přesvědčením, že Pražák si stejně jiného 
zacházení nezaslouží. I zkousl jsem ret, zakoupil několik set metrů drátu a 
počal budovat oplocenku. Večer, znaven prací, usedal jsem na lavičku u 
domku, který jsme s manželkou v mezičase na okraji obce vybudovali, 
abych se alespoň trochu potěšil pohledem na hrátky „naší myšulky“, jak 
toto stvoření moje choť láskyplně pojmenovala. 
Zde je nutná vysvětlující odbočka v příběhu. K miniaturní parcele našeho 
domku, která zázračně unikla vyvlastnění při budování nové zástavby 
obce, přiléhala i námi vlastněná parcela malého rybníku na prameništi. 
Byla naštěstí stále zapsána na katastru v užívání obce. Lidová tvořivost 
proměnila kdysi půvabný rybníček v odvodněné smrduté bahniště zpola 
zasypané odpady. Prameny byly svedeny do asi 200 metrů dlouhé 
zatrubněné vodoteče, která procházela pod pozemky nové zástavby. Toto 
dílo, zbudované samozřejmě bez stavebního povolení, se vyznačovalo 
mimořádnou úrovní technického řešení. V šachtě u rybníčka začínalo 
průměrem 400, postupně měnilo svou světlost, aby se na konci zúžilo na 
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průměr 250. Konstrukce potrubí zjevně odpovídala tomu, jak se kde 
stavitelům zdařilo zmocnit použitelného materiálu. Do vodoteče byly 
svedeny odpady z hospodářských staveb u nemovitostí a vrcholem neřádu 
bylo zaústění odpadů záchodů z již „porevolučně“ zbudované provozovny. 
Navíc potrubí postrádalo jakoukoli čistící šachtu. Není proto divu, že jeho 
průtočnost se časem rapidně snižovala. Poté, co jsme zjistili, že po novele 
zákona o odpadech budou odpady v rybníčku vbrzku patřit nám, bylo nutno 
situaci urychleně řešit. Obrátili jsme se na obec, aby odpady odstranila. 
Přes urputný odpor zastupitelů se nakonec s přičiněním orgánům činných 
v ochraně životního prostředí toto zdařilo. Ovšem s verdiktem, že majitelé 
obnoví rybník. Rozbili jsme tedy doma prasátko a učinili žádané. V okolí 
rybníčku jsme vysázeli malý lesík a budovali libosad. Je překvapující, 
s jakou rychlostí si zvířena přisvojuje vhodná teritoria. Nejprve se 
přistěhovali obojživelníci. Ryby vysadili místní mladíci, kterým jsme za 
úplatu jednoho kapra ročně přenechali rybník k užívání. V porostech 
orobince zahnízdily kačeny. V lesíku úřadovala kuna, která nám s oblibou 
močí na dveře a jako náhradu škod přináší sousedovic slepičí vejce. Tůň 
k ochraně obojživelníků začal pravidelně navštěvovat čáp a umlčuje 
alespoň ty největší křiklouny. Jako poslední přitáhla po vodě naše myšulka 
– ondatra pižmová! Tučné, nazrzlé zvíře si zhotovilo noru ve strmém břehu 
rybníka a počalo se zabydlovat. Z počátku jsme se zájmem pozorovali její 
výpravy za potravou a vodní hrátky, kterými se obveselovala. Leč 
nevděčné zvíře se za skýtané pohostinství brzo zle odvděčilo. Nejprve 
sežralo vysazené lekníny, poté se pustilo do kosatců. Její natalita byla 
úžasná. Myšulek přibývalo geometrickou řadou. Břehy rybníka za nedlouho 
připomínaly ementálský sýr. Nejvíce si oblíbily menší tůň pro obojživelníky, 
kde regulovaly výšku vody prokusováním mezihráze do rybníka. Po čase ji 
zahrabaly tak, že z metrové hloubky zbylo pouhých 20 cm kalné břečky. 
Poté se pustily i do stavebních úprav rybníka. Nezbylo než ondatře vyhlásit 
boj. Jsa chráněna, bylo nutno využít technické prostředky. Začal jsem 
břehy kůlovat dřevem z prořezávek, obkládat kamenem, nory zasypávat a 
ucpávat zmuchlaným drátem z oplocenek. Nic platno, nazrzlé potvory si 
vždy do rána našly někde skulinu a dále konaly své černé ondatří dílo. 
Jednou dokonce, stoje na mezihrázi, uslyšel jsem pod nohama hlasité 
chroupání. Zřejmě se rozhodly, že mne podryjí a svrhnou do rybníka, aby 
se tak definitivně zbavily svého škůdce. Zkrátka a dobře, tento boj byl 
urputný, ale navrch měly ondatry. Měly také víc času a na rozdíl ode mne 
se nerozptylovaly jinou činností. Jednoho říjnového dne jsme po příjezdu z 
Prahy uslyšeli hučení vody. Že by chlapci tak brzy vypouštěli rybník a 
pořádali výlov? A to již přibíhal jeden z rybářů a hlásil. „ Prů..r. Ondatry 
prokousaly a vylomily dřevěnou dluž v požeráku a vypouští rybník“. 
Přiucpaná roura samozřejmě nezvládla nápor vytékající vody a neštěstí 
bylo hotovo. V těsném závěsu za zvěstovatelem neblahých zpráv přibíhal 
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brunátný myslivecký hospodář a již z dálky pořvával.“ Máš u mne ve sklepě 
třicet metráků brambor smíchaných s (nyní použiji méně expresivní 
výraz)…  exkrementy.“ Zpravidla nebývám škodolibý, ale pro tentokrát jsem 
si nenechal ujít skvělou příležitost. Odvětil jsem. „Buď rád, alespoň sadbu 
na jaře nebudeš muset hnojit. To víš, já těm ondatrám nevysvětlím, že 
takový věci nemají dělat. Jest to jejich přirozenost.“ Odpotácel se beze 
slov. Pro tentokráte jsme ondatrám odpustili. Pro jistotu jsem oplechoval 
dluže a obec si zrekonstruovala alespoň část potrubí. Boj s ondatrou však 
dodnes neskončil. 
 
♦ Cestování Asií  Rudolf J. Prokop  
Součástí programu Mezinárodní stratigrafické konference organizované v 
roce 1978 Akademií věd SSSR byl i terénní výzkum nově objevených 
profilů v souvrstvích starších prvohor Alajského Tien-šanu. Jako báze k 
výzkumným cestám sloužil stanový tábor v centru jedné z nejdivočejších, 
ale i nejkrásnějších částí pohoří. Poslední stopy civilizace končily v 
maličkém kišlaku ( tj. vesnici) asi 12 km od tábora a tak jsme celý čas trávili 
na svazích rozeklaných štítů a v údolích, kde jen úzké stezky prozrazovaly 
občasnou přítomnost lidí. 
Jednoho dne jsem vyšel na průzkum slepého kaňonu vysoko nad táborem, 
kde bylo odkryto v tzv. „tektonickém okně“ drobové a břidličné podloží námi 
dosud studovaných vápencových souvrství. Den byl obvyklý, tj. velmi horký 
a žár slunce násobily i rozpálené vápencové stěny kolem. Aby mi pot 
nestékal do očí, uvázal jsem si podle starého zvyku kolem čela šátek, jehož 
cípy mi volně plandaly za uchem. 
Do tábora jsem se vracel svižným krokem, soustředěn na čas, vymezený k 
návratu a tak, když jsem narazil při ústí kaňonu do hlavního údolí na 
jakousi stařenku jedoucí na oslíku, nevěnoval jsem jí valnou pozornost. Jen 
jsem uskočil stranou z cesty, aby mohla projet. 
Babička ale na mě vytřeštila oči jakýmsi zázrakem otočila na úzkém 
koridoru oslíka a s výkřikem: “Basmači, basmači“ prchala zpět údolím 
rychlostí, vzhledem k svému dopravnímu prostředku přímo neuvěřitelnou. 
Je pravda, že geologové v terénu nevyhlížejí právě exkluzivně, ale na 
druhou stranu omšelý zjev terénních pracovníků obvykle už málokoho 
překvapí, přemítal jsem. Teprve v táboře mě pohled do zrcadla ubezpečil, 
že stařenka měla ke svému úleku dobrý důvod. Uprášený, sluncem 
opečený vandrák s červeným šátkem kolem ježaté a vousaté hlavy 
opravdu nemohl vzbudit ten nejlepší dojem a důvěru teprve ne. 
Dohra byla pozoruhodná. Legraci ze mě měli moji australští a němečtí 
spolubydlící ve stanu, menší již sovětští kolegové, odchovaní policejním 
státem. K poněkud nervózní atmosféře přispěl i uzbecký milicionář z výše 
zmíněného kišlaku, kterému babka naše setkání pravděpodobně barvitě 
vylíčila. Dostavil se překvapivě brzo a byl strašně úřední, uniformovaný a 
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ošněrovaný tolika řemeny, že budil dojem, někde ho povolit tak se 
rozpadne. Nakonec se ho podařilo přesvědčit, že ten hrůzyplný basmač, 
jehož zatčení by ho proslavilo, je jen neškodný geolog a navíc jakýsi 
ctihodný profesor z jakési vzdálené země, která ani není v Sovětském 
svazu. Odjížděl dosti sklíčeně, nicméně pln podezření. Pro nás, cizince, to 
bylo poněkud překvapivé zjištění: totiž, že hranice s Afganistanem (která je 
odtud vzdušnou čarou pár kilometrů), zas tak dokonale a úplně bezpečná 
není a tlupy „basmačů“ tj. loupežníků a příležitostně i vrahů nejsou jen 
dávnou historií. 
 
 

►►► Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných 
oborech (pokračování) – Brem až Brogniart Pavel Vlašímský 
 

► BREM, Ignaz Anton, český lékárník, chemik a manažer 
moravskoněmeckého původu, 8. 6. 1788 Znojmo, j. Morava, habsburská 
monarchie – 4. 6. 1858 Hermannstadt, Transylvánie, habsburská 
monarchie (nyní Sibiu, Rumusko). 
Pocházel z vinařského rodu. Jeho bratrem byl chemik a lékárník Karl B. 
(viz níže). Po vystudování farmacie byl spolu s bratrem provizorem 
klášterní lékárny v Teplé, poté lékárníkem v Mariánských Lázních. 1813–14 
provedl chemické analýzy minerálních vod z mariánskolázeňských 
pramenů, s bratrem z těchto vod vyráběli uhličitan draselný. Později 
pracoval v chemické výrobě, nejprve jako chemik v továrně v Lukavici j. od 
Chrudimi, kde zavedl poprvé v Čechách výrobu kyseliny sírové z pyritu. 
1826 založil v Praze chemickou továrnu, kterou později prodal, 1848–53 
vedl chemickou továrnu v Pešti (nyní část Budapešti, Maďarsko), od 1853 
byl ředitelem továrny na výrobu kyseliny sírové v Hermannstadtu v 
Transylvánii (nyní Sibiu, Rumunsko). 
► BREM, Karl, Mag., český lékárník a chemik moravskoněmeckého 
původu, 25. 10. 1782 Znojmo, j. Morava, habsburská monarchie – 26. 6. 
1845 Mariánské Lázně, z. Čechy, habsburská monarchie.  
Pocházel ze znojemského vinařského rodu. Jeho bratrem byl chemik Ignaz 
Anton B. (viz výše). První praxi získal 1800–04 v lékárně ve Znojmě, poté 
studoval v Praze farmacii (magistr 1810). Krátce pracoval v lékárně v 
Třebíči, 1811-20 spolu s bratrem v klášterní lékárně v Teplé nedaleko 
Mariánských Lázní. Provedl chemickou analýzu minerální vody z tamního 
Ferdinandova (nyní Slaného) pramene; zjistil obsah síranu sodného 
(Glauberova sůl). 1813–17 provedl chemické analýzy minerálních vod z 
dalších pramenů, některé spolu s bratrem. Během pobytu v Teplé B. sepsal 
všechny minerální prameny v regionu. Výsledky analýz uveřejnil lékař 
tepelského kláštera J. J. Nehr v práci Beschreibung der mineralischen 
Quellen zu Marienbad (1813). B. se zabýval rovněž rozbory místní rašeliny. 
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Asi 1816 objevil rozsáhlé slatiniště (nyní součást přírodní rezervace 
Smraďoch), které bylo poté využíváno pro lázeňské účely. 1818 převzal od 
kláštera výrobu mariánskolázeňské vřídelní soli (Sal Teplense) a otevřel 
filiálku v Mariánských Lázních. Stal se prvním lékárníkem v tomto 
lázeňském městě. Jeho lékárna byla vybavena i jako chemický laboratoř. O 
její činnost byl tak velký zájem, že B. v dubnu 1820 opustil klášter v Teplé a 
v srpnu zahájil provoz lékárny (zvané Černý orel) v novém vlastním 
lázeňském domě v Mariánských Lázních. V jeho domě pobývala řada 
prominentních hostů, mj. 1822 J. J. Berzelius, se kterým B. analyzovat 
některé minerální vody. B. se zajímal i o mineralogii, shromáždil sbírku 
nerostů. Jeho potomci pokračovali v rodinné tradici a působili v 
Mariánských Lázních jako lékárníci až do doby 2. světové války.  
► BRENNECKE, Carl Wilhelm Adolf, německý oceánograf a meteorolog, 
6. 7. 1875 Hildesheim jv. od Hannoveru, střední Německo – 19. 2. 1924 
Bergedorf jv. od Hamburku, s. Německo. 
Studoval inženýrské vědy na technice v Berlíně-Charlottenburgu a přírodní 
vědy na universitě v Berlíně. Od 1898 působil v pruské státní 
meteorologické službě, od 1904 jako oceánograf na německé Námořní 
observatoři (Deutsche Seewarte) v Hamburku. Účastnil se německých 
expedic 1905–07 na lodi Planet do jižních moří, 1911–12 na lodi 
Deutschland do antarktické oblasti, 1923 na lodi Polarbjörn. V Atlantiku 
prováděl měření teploty, salinity a obsahu kyslíku ve vodě, jako první získal 
exaktní poznatky o pohybu vod v hloubce oceánu a o horizontálním pohybu 
vodních hmot mezi severní a jižní polokoulí.  
► BRETŠNAIDR, Pavel, RNDr., čs. geolog a státní úředník, 28. 6. 1922 
Rynholec z. od Kladna, ČSR – (ca 1995). 
Byl jedním z prvých absolventů Přírodovědecké fakulty university v Praze 
po druhé světové válce. Vystudoval po obhájení diplomové práce o 
terciérních štěrcích na Rakovnicku, 1951 získal doktorát za práci Geologie 
střední a východní části rakovnické pánve. Jako odborník na uhelnou 
geologii byl přijat na tehdejší Ministerstvo paliv a energetiky v Praze, kde 
psal oponentské posudky výzkumných zpráv, ale málo publikoval. Napsal 
kapitolu Kladensko – rakovnická pánev do Vysvětlivek k Přehledné 
geologické mapě ČSSR 1 : 200 000 M-33-XIV Teplice, M-33-VIII 
Chabařovice (Zoubek, V. – Škvor, V. et al., 1963). V r. 1957 byl členem 1. 
čs. geologické expedice v Mongolsku (spolu s Prof. K. Zapletalem, Ing. 
Kynterou a Ing. Kunou), která navštívila ložiska v různých částech země. 
Připravila podklady pro dohodu o čs.-mongolské spolupráci při průzkumu a 
těžbě nerostných surovin na území Mongolska. Po reorganizaci koncem 
60. let pracoval na Federálním ministerstvu paliv a energetiky. 1986 
předložil klasifikaci uhelných ložisek podle geologických kritérií, za účelem 
zejména objektivizace výsledků průzkumných prací. K vyjádření významu 
jednotlivých kritérií použil bodový systém. 
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Bretšnajdr, P. (1950): Prozatímní zpráva o revisi tercierních štěrků na 
území rakovnické pánve. – Věst. Stát. geol. Úst., 25, 2–3, 83–85. 

– (1959): Přehled doprovodných surovin v uhelných pánvích. – Uhlí, 1, 10, 
349–350. 

– (1985): Geologická klasifikace uhelných ložisek. – Uhlí, 33, 2, 58–62. 
► BRETZ, J Harlen, Prof. Dr., americký geolog a speleolog, 1882 Saranac 
v. od Grand Rapids, Michigan, USA – 1981. 
Vystudoval nejprve 1906 malou metodistickou universitu (college), se 
zaměřením na výuku biologie. V té době si změnil jméno z Harley na J 
Harlen B. Poté se jeho zájem přiklonil ke geologii, ze které získal 1913 
doktorát na University of Chicago. Krátce učil na University of Washington. 
Od 1915 na University of Chicago, 1926–47 jako profesor geologie. Od 
1916 v pánvi řeky Columbia ve státě Washington studoval neobvyklý reliéf 
zvaný Channeled Scablands (strupatina s kanály) v kenozoických 
bazaltech Columbia plató, na rozsáhlé ploše 7 800 km2. Vysvětloval ho 
katastrofickou jednorázovou záplavou (Spokane Flood) ve svrchním 
pleistocénu, pocházející z okraje tajícího kordilerského ledovcového 
pokryvu, která v bazaltech a spraších vyhloubila až stometrová koryta. 
Vyvolal odpor stoupenců uniformitarismu a gradualismu (J. Gilluly, O. E. 
Meinzer aj.). Později J. T. Pardee (1942) prokázal, že k záplavě došlo 
prolomením hráze ledovcového jezera Missoula v z. Montaně.  Objasnění 
geneze Scablands bylo prvým narušením v geologii do té doby 
vládnoucího paradigmatu gradualismu.  
B. se dále zabýval jeskyněmi v různých státech USA, geologickým 
mapováním okolí Chicaga (1930–32 mapa 1 : 24 000), problémem 
narušených hrází jezera Michigan. Účastnil se expedice do v. Grónska, 
vedené Louisem A. Boydem (publikace 1935).   
Geological Society of America mu 1979 udělila nejvyšší ocenění Penrose 
Medal. Svérázná osobnost (viz neobvyklé psaní jména, na kterém trval), 
podle žáků „wonderful lecturer and an imposing figure on the podium“, ale i 
šovinista a intelektuální snob, odmítající ženy v geologii. Nejnověji je 
uznáván jako průkopník neokatastrofismu, jeho publikace z 1923 patří k 
významným událostem v dějinách geologie. 
Bretz, J H. (1923): The channeled scabland of the Columbia Plateau. – J. 
Geol. (Chicago), 31,  617–649. 

– (1923): Glacial drainage on the Columbia Plateau. – Geol. Soc. Amer. 
Bull., 34, 573–608. 

– (1939): Geology of the Chicago Region. – Illinois State geol. Surv. Bull., 
65, 132 s. 

– (1949): Carlsbad Caverns and other caves of Guadeloupe Block, New 
Mexico. – J. Geol. (Chicago), 57, 5, 447–463. 

Bretz, J. H. - Smith, H. T. U. - Neff, G. E. (1956): Channeled Scabland of 
Washington: New data and interpretations. – Geol. Soc. Amer. Bull., 67, 
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957–1049. 
Bretz, J H. (1969): The Lake Missoula floods and the channeled 
scablands. – J. Geol. (Chicago), 77, 505–543. 

► BREUIL, Henry-Édouard-Prosper, abbé, Prof., francouzský prehistorik a 
archeolog, 28. 2. 1877 Mortain jz. od Caen, Normandie, Francie – 14. 8. 
1961 L'Isle-Adam s. od Paříže, Francie. 
Studoval teologii a přírodní vědy na universitě v Paříži a Katolickém 
institutu v Paříži, mj. u E. Cartailhaca. 1897 byl vysvěcen na kněze, ale 
duchovní službě se nevěnoval. Za studií se seznámil s Jeanem 
Bouyssoniem (1877–1960), později významným prehistorikem, který ho 
přivedl k zájmu o jeskyně. Od 1905 soukromý docent prehistorie a 
etnografie na universitě ve švýcarském Fribourgu. Za 1. světové války 
působil v neutrálním Španělsku, později v Institut du paléontologie 
humaine, který v Paříži založil P. M. Boule. 1929–47 profesor prehistorie na 
College de France. 
Zabýval se paleolitem na území Evropy a Afriky, zejména jeho chronologií 
a uměním. Vypracoval se na vedoucí autoritu ve výzkumu jeskynních 
maleb, zejména v j. Francii a s. Španělsku. 1900 navštívil spolu s 
Cartailhacem jeskyni Altamiru u Santanderu ve španělské Kantabrii. 
Potvrdili prehistorický původ tamních maleb, což starší badatelé odmítali. 
1902 studoval jeskyni Fond de Gaume v Dordogne, nálezy učitele z Les 
Eyzies Denise Peyronyho (1869–1954) v jeskyni La Ferrassie u Le Bugue 
v Dordogne (1905 násl.), později v Les Combarelles, 1940 Lascaux u 
Montignacu. Přiklonit se 1931 k polyglacialistické koncepci vývoje kvartéru 
podle A. Pencka a E. Brücknera. 1906 spolu s Cartailhacem definovali 
mladopaleolitickou kulturu aurignacien, které měla celoevropské rozšíření. 
Vypracoval členění magdalénienu (fáze I–VI). Ve 30. letech definoval nové 
paleolitické kultury abbevillien, levalloisien, clactonien a tayacien. 1939 
zpracoval nálezy kostěné a rohové industrie z lokality fosilního hominida 
(sinantropa) v Choukutienu u Pekingu v Číně. Za 2. světové války pracoval 
v Portugalsku, poté v Jižní Africe.  
1923 navštívil Prahu, mj. nálezy z Jenerálky (z 1895) zařadil do svrchního 
aurignacienu. Studoval i paleolit z území Moravy, nálezy M. Kříže z jeskyně 
Kůlna a Pekárna v Moravském krasu řadil do moustérienu (publikace 
1924–25; později Karel Absolon existenci staršího paleolitu na českém 
území odmítal). Tyto poznatky přispěly k objasnění chronologie paleolitu v 
evropském měřítku. Uveřejnil více než 600 prací, ilustrované četnými 
kopiemi jeskynního umění.  
Breuil, H. – Cartailhac, E. (1906): La Caverne de Altamira. 
Breuil, H. (1909): L'aurignacien présolutréen. – Rev. préhistor., 8–9, 220–
286. 

Capitan, J. L. – Peyrony, D. – Breuil, H. (1910): La caverne du Font de 
Gaume aux Eyzies, Dordogne. 
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Breuil, H. (1912): Les subdivisions du Paléolitique supérieur et leur 
signification. In Congr. Internat. Anthopol. et Archéol. préhist., Compt. 
Rend. XIV. Sess., 1, Geneve, 165–283. 2. vyd. Paris 1937. 

Breuil, H. (1925): Notes de voyage paléolithique en Europe Centrale. III. 
Les grotes de Moravie. – Anthropologie (Paris), 35, 271–291. 

Breuil, H. – Koslowski, L. (1934): Etudes de stratigraphie paléolithique 
dans le Nord de la France, la Belgique et l'Angleterre. – Anthropologie 
(Paris), 44, 249–290. 

► BREWSTER, David, Dr., Sir, britský – skotský fyzik, 11. 12. 1781 
Jedburgh, Roxburgshire, jv. Skotsko, Velká Británie – 10. 2. 1868 Allerly u 
Melrose, Roxburgshire, jv. Skotsko, Velká Británie. 
Studoval na universitě v Edinburghu (1800 M. A.). Živil se nejprve jako 
domácí učitel. 1807 získal doktorát na universitě v St. Andrews, kde poté 
působil. 1838 rektor United College St. Salvador – St. Leonard na 
universitě v St. Andrews. 1859 rektor university v Edinburghu.  
Od 1799 se zabýval optikou. Objevil dvojlom u anizotropních hmot, rozdíl 
opticky jednoosých a dvouosých krystalů, pleochroismus u krystalů (spolu s 
Biotem, 1812–13). Studoval vztah optické a krystalografické osy, dvojlom 
stlačených a prudce ochlazených skel, interferenci polarizovaného denního 
světla. Psal práce z fyziologické optiky, meteorologie a astronomie. 
Stoupenec korpuskulární teorie světla (proti vlnové teorii A. J. Fresnela a T. 
Younga). Biograf I. Newtona, popularizátor vědy.  
Od 1815 člen Royal Society of London, 1825 člen Académie des Sciences 
v Paříži. 1864 president Royal Society of Edinburgh. 1831 nobilitován. 
► BREZINA, Aristid (též Maria Aristides), Dr.rer.nat., rakouský 
přírodovědec, 4. 5. 1848, Vídeň, habsburská monarchie (nyní Rakousko) – 
25. 5. 1909 tamtéž. 
Syn vídeňského advokáta byl původně určen pro právnickou dráhu, ale ze 
zájmu o přírodní vědy již 1862 vstoupil jako elév do Dvorního 
mineralogického kabinetu (Hofmineralienkabinett), kde se u Laubeho, 
Zittela a Schraufa seznamoval s geologií a krystalografií. Jako gymnazista 
1862–66 navštěvoval jako mimořádný posluchač přírodovědecké 
přednášky na vídeňské universitě, kde poté ve studiu pokračoval (u E. 
Suesse, G. Tschermaka a A. Schraufa). 1868–70 studoval na universitě v 
Berlíně matematiku a u G. Roseho krystalografii. 1872 získal doktorát na 
Přírodovědecké fakultě university v Tübingen, první fakultě této 
specializace na německých vysokých školách (založena 1863).  
1874 se habilitoval pro obor krystalografie a krystalová fyzika na universitě 
ve Vídni, kde poté působil jako docent (do 1892). Zároveň v Dvorním 
mineralogickém kabinetu 1868  asistent, 1874 kustod, 1878 správce sbírky 
meteoritů, po začlenění kabinetu do nového Dvorního přírodovědeckého 
muzea (Naturhistorische Hofmuseum) od 1885 vedoucí jeho 
mineralogicko-petrografického oddělení. 1899 jmenován ředitelem 
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Hofmuseum ad personam. Od 1865 spolupracoval s Říšským geologickým 
ústavem ve Vídni. V mineralogicko-petrografickém oddělení muzea 1884 
zaměstnal svého švagra Rudolfa Köchlina (1862–1939), který se 1906 stal 
kustodem a později vedoucím oddělení. 
Hlavním oborem B. zájmu byly meteority. Publikoval katalogy sbírky 
meteoritů Dvorního přírodovědeckého muzea, ve kterých uváděl i meteority 
z Českých zemí (Loket, Kravín u Plané, Žebrák, Bohumilice, Broumov aj.). 
Zpracoval mj. pád meteoritů v okolí Zavida ve v. Bosně v létě 1897 (20 
kusů o celkové hmotnosti 60 kg). Zabýval se matematickým a 
trigonometrickým rozborem Widmannstädtenových obrazců na nábrusech 
železných meteoritů (1882). Spolu s K. Berwerthem popsal 1879 ze Španí 
Doliny (nyní Slovensko) nový nerost herrengrundit (1940 prokázal H. 
Meixner jeho totožnost s devilinem). Provedl revizi dosavadních poznatků o 
morfologii a optických vlastnostech autunitu (1879). 1890 čestný člen 
Ruské mineralogické společnosti. 
Brezina, A. (1869): Krystallographische Studien über rhombischen 
Schwefel. – Sitz.-Ber. Akad. Wiss. (Wien), math.-naturwiss. Kl., I. Abth., 
60, 15 s. 

– (1885): Die Meteoritensammlung des k. k. mineralogischen Hofkabinets 
in Wien am 1. Mai 1885. – Jb. Geol. Reichsanst. (Wien), 35, 151–242. 

– (1889): Cliftonit aus dem Meteoreisen von Magura, Arvaer Comitat. – 
Ann. Naturhist. Hofmus., 4, 102–106. 

– (1890): Ueber die Krystallformen des Uranothalith. – Ann. Hofmus. 
Wien, 5, 495–503. 

– (1896): Die Meteoritensammlung des k. k. naturhistorischen 
Hofmuseums am 1. Mai 1895. – Annal. Naturhist. Hofmus. Wien, 10, 
231–370. 

► BRINDLEY, George William, Prof., britsko – americký mineralog, 19. 6. 
1905 – 23. 10. 1983. 
V období po 2. světové válce profesor na universitě v britském Leedsu, 
1962–73 v USA profesor mineralogických nauk na Pennsylvania State 
University v University Park.  
Významný badatel v jílové mineralogii. Ve 40. letech se zabýval 
krystalovou strukturou kaolinitu a halloysitu (spolu s K. Robinsonem). 1951 
redigoval příručku X-Ray Identification  and Crystal Structures of Clay 
Minerals. 1956 provedli s Newnhamem detailní rentgenstrukturní analýzu 
dickitu, 1958 s Nakahirou první strukturní výzkum mezivrstevních vazeb 
vodíku u nerostů skupiny kaolinitu. 1955 psal o krystalové struktuře 
stevensitu, 1956 allevarditu (též rectorit), 1970 pyrofilitu. 1970 spolu s G. 
Pedrem navrhli nomenklaturu jílových minerálů (in AIPEA Newsl., 4, 3–4). 
1977 B. a R.E. Stempels připravili "pilířovaný" montmorillonit, pórovitý 
krystal, působící jako katalizátor s vlastnostmi srovnatelnými s komerčními 
syntetickými zeolity a jako molekulární síto při krakování ropy. 1980 B. a G. 
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Brown redigovali kompendium Crystal Structures of Clay Minerals and 
Their X-ray Identification (London). 
B. 1970 obdržel od Mineralogical Society of America nejvyšší ocenění 
Roebling Medal. 
Brindley, G. V. – Robinson, K. (1946): The structure of kaolinite. – Mineral. 
Mag., 27, 242–253. 

– (1948): X-ray studies of halloysite and metahalloysite. – Mineral. Mag., 
28, 393–406. 

Brindley, G. W. (1955): Stevensite, a montmorillonite-type mineral 
showing mixed-layer characteristics. – Amer. Mineralogist, 40, 239–247. 

Brindley, G. W. – Nakahira, M. (1958): Further consideration of the crystal 
structure of kaolinite. – Mineral. Mag., 31, 781–786. 

Brindley, G. W. – Wardle, R. (1970): Monoclinic and triclinis forms of 
pyrophyllite and pyrophyllite anhydride. – Amer. Mineralogist, 55, 1259–
1272.   

Brindley, G. W. – Zalba, P. E. – Bethke, C. M. (1983): Hydrobiotite, a 
regular 1 : 1 interstratification of biotite and vermikulite layers. – Amer. 
Mineralogist, 68, 420–425.  

► BRINKMANN, Roland, Prof. Dr., Dr.h.c., německý geolog, 23. 1. 1898 
Hagenow jz. od Schwerinu, Meklenbursko, Německo – 3. 4. 1995 
Hamburg, Německo.  
V mládí žil v Bad Doberan z. od Rostocku, navštěvoval reálné gymnázium 
v Rostocku. Na škole poznali B. zájem o přírodní vědy, seznámili ho s E. 
Geinitzem, profesorem geologie na tamní universitě. 1918 uveřejnil první 
vědeckou práci o pozdně- a postglaciálním vývoji okolí bydliště. Od 1919 
studoval geologii postupně na universitách v Rostocku, Tübingen, 
Göttingen a ve Freiburgu i. Br., kde 1921 absolvoval u W. Deeckeho prací 
Gliederung des Diluviums von Norddeutschland (nepublikována). 1921–33 
na Geologickém institutu university v Göttingen asistent u Hanse Stilleho. 
Stillem byl celoživotně ovlivněn. 1923 se oženil s mineraložkou Margaretou 
Schrepferovou (absolvovala v Giessenu u Hanse Schneiderhöhna jako 
první žena-mineraložka v Německu). V témže roce (v 25 letech!) obhájil 
habilitační spis o paleontologii a stratigrafii doggeru a oxfordu v j. části 
baltské oblasti. Vycházel z nálezů amonitů ve vrtech a eratikách. Prováděl 
stratigrafický výzkum na území Východních Prus a Litvy, revizi amonitů 
skupiny Kosmoceraten, zabýval se fylogenezí amonitů. Sbíral amonity v 
britské juře v okolí Peterboroughu s. od Londýna. Shromáždil rozsáhlý 
materiál pro průkopnický statistický výzkum amonitů střední jury (1927). 
1929 mapoval ve Španělsku v oblasti betické kordiléry a keltiberského 
pásma. Po Stilleho odchodu do Berlína od 1929 přednášel v Göttingen jako 
mimořádný profesor. Zabýval se saxonskou tektonikou v německém 
mesozoiku, vznikem a stavbou sedimentárních těles, těžkými minerály a 
valounovou frakcí v germánském triasu jako paleogeografickými indikátory. 



44 

1933 napsal na základě 4 000 měření práci o křížovém zvrstvenní v 
německém buntsandsteinu, první moderní studii o tomto problému. 1933 
řádný profesor geologie a paleontologie na universitě v Hamburgu. 
Zároveň byl ředitelem Geologische Staatsinstitut svobodného města 
Hamburg. Musel vstoupit do NSDAP. Pracoval v rakouských Východních 
Alpách, zabýval se svrchní křídou u Gosau, datováním příkrovů, flyšem v 
okně Windisch-Garsten, albskými amonity skupiny Leimeriella aj. K 
nacismu byl skeptický, 1935 vyloučen z NSDAP, 1937 musel universitu 
opustit. 1938 přijal místo vedoucího geologa německo-španělské báňské 
společnosti Büro Keppler, později Montana S. A., se sídlem v Berlíně, poté 
v Bilbau. Jeho spolupracovníky byli jeho asistenti z university Walter Carlé 
a Paul Schmidt-Thomé. Prováděli prospekci na rudy Sn-W v sz. Španělsku 
a v Portugalsku. V té době vypracoval a s pomocí manželky vydal 
modernizovanou učebnici všeobecné geologie Emanuela Kaysera (Abriss 
etc., 6. vyd. 1940). Tato učebnice byla mimořádně úspěšná. Když se Büro 
Keppler na začátku války sloučilo s Říšským geologickým ústavem 
(Reichsamt für Bodenforschung) v Berlíně, a Wilhelm Keppler (1882–1960) 
se stal jeho presidentem, B. bylo obnoveno členství v NSDAP. Keppler 
jmenoval B. v dubnu 1940 vedoucím pracoviště Zweigstelle Krakau des 
Reichsamtes für Bodenforschung, v Krakově v okupovaném Polsku 
(Generalgouvernement), kterému připadl majetek i personál  Panstwowego 
institutu geologicznego ve Varšavě. B. se naučil polsky, měl korektní 
vztahy k polským kolegům, některé z nich vyreklamoval z koncentračních 
táborů, např. K. Guzika, B. Swiderskiego, J. Zwierzyckiego, A. Gawla a J. 
Golaba, chránil L. Horwitze, který byl židovského původu. Shromažďoval 
materiál ke geologické mapě 1 : 300 000, zabýval se ložiskovou prospekcí. 
V květnu 1944 se vrátil do Berlína. 
Po skončení války byl 1946 jmenován řádným profesorem geologie a 
paleontologie na universitě v Rostocku v sovětské okupační zóně 
(sovětské úřady neměly námitek). Zabýval se glaciální tektonikou Rujany a 
středoněmeckým prahem v mladším paleozoiku (Mitteldeutsche 
Kristallinschwelle; definován B. 1948). Na žádost polských úřadů byl v 
dubnu 1949 zatčen a vydán do Polska, v procesu ve Varšavě v dubnu 
1951 byl po příznivých svědectvích polských geologů osvobozen. Vrátil se 
do NDR, ale na podzim 1951 přesídlil do SRN. 1952 po odchodu H. Cloose 
se stal vedoucím katedry geologie na universitě v Bonnu. 1958–59 děkan 
Matematicko-přírodovědecké fakulty. 1963 odešel do penze. Poté působil v 
Turecku na universitě v Izmiru a věnoval se regionální geologii Turecka. Po 
návratu do SRN 1973 se usadil v Hamburgu a spolupracoval s tamní 
universitou. Pochován v Bad Doberan. 
Významný představitel Stilleho školy. Přednášel výlučně faktograficky, byl 
skeptický k hypotézám, vč. deskové tektoniky. 1971 Dr.h.c. university v 
Hamburgu. Čestný člen Geological Society of America a Österreichische 
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Geologische Gesellschaft, od které 1964 obdržel E. Suess Gedenkmünze. 
1961–64 předseda Geologische Vereinigung, od které 1965 obdržel G. 
Steinmann Medaille. 1948 obdržel od Deutsche Geologische Gesellschaft 
Hans Stille Medaille. 1952 člen Deutsche Akademie der Naturforscher 
Leopoldina. 
Brinkmann, R. (1924): Der Dogger und Oxford des Südbaltikums. - Jb. 
Preuss. geol. Landesanst., 44, 477-513. 

– (1929): Statistisch-biostratigraphische Untersuchungen an 
mitteljurassischen Ammoniten, über Artbegriff und Stammesentwicklung. 
– Abh. Gesell. Wissen. Göttingen, math.-phys. Kl., 13,  3, 1–249. 

– (1929): Monographie der Gattung Kosmoceras. – Abh. Gesell. Wissen. 
Göttingen, math.-phys. Kl., 13, 4, 1–123. 

– (1933): Über Kreuzschichtung in deutschen Buntsandsteinbecken. – 
Nachr. Gesell. Wissen. Göttingen, math.-phys. Kl., 4, 32, 1–12. 

Brinkmann, R. – Gallwitz, H. (1933): Der betische Aussenrand in 
Südostspanien. – Abh. Gesell. Wissen. Göttingen, math.-phys. Kl., neu. 
F., 3, 8, 1–95. 

Brinkmann, R. (1940–48): Emanuel Kayser's Abriss der Geologie. I. 
Allgemeine Geologie. Stuttgart 1940, 282 s.; II. Historische Geologie. 
Stuttgart 1948, 355 s.; další vyd. 1950–54, 1956–59, 1967; španěl. překl. 
1964–66, portug. 1974. 

– (1953): Über die diluvialen Störungen auf Rügen. – Geol. Rdsch., 41, 
231–241. 

– (1976): Geology of Turkey. Stuttgart, 158 s. 
► BRIVES, Abel, Dr., francouzský geolog, 1868 – 1928. 
Vystudoval přírodní vědy. Pracoval ve francouzských územích v s. Africe, 
nejprve pro Service de la Carte géologique d´Algérie v s. Alžírsku. 1897 
předložil zpracování pohoří Dahra a povodí řeky Chélif u pobřeží jz. od 
Algeru, s geologickou mapou 1 : 50 000. V období 1901–07 podnikl 7 
výzkumných cest po protektorátu Maroku, zejména v oblasti marocké 
náhorní roviny (mesety) a v z. části Vysokého Atlasu. Ve středním Maroku 
v eocénu objevil horizont s ložisky fosforitů, provedl prvé ocenění jejich 
velkého ekonomického významu. Po 1. světové válce pokračoval v práci v 
Service de la Carte géologique d´Algérie, od 1923 vedl mineralogický 
výzkum. 
► BRIX, Friedrich, Prof. Dr. Ing., rakouský geolog, 20. 5. 1925 Vídeň, 
Rakousko – 1. 8. 1996. 
Po maturitě 1943 pracoval jako geodet-technik u firmy Geomontan GmbH, 
Wien, v podzemních pracech v Německu a Jugoslávii. 1947–52 studoval 
na Filosofické fakultě university ve Vídni geologii. Od 1950 pracoval u firmy 
SMV (pozdější ÖMV) při vyhodnocování vrtů a geologickém mapování v j. 
části vídeňské pánve a v oblasti alpského flyše a molasy (předhlubně). 
1958–71 působil jako geolog u hlubokých vrtů v molase a flyši na 
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rakouském území. Vedl sedimentologický výzkum karbonátových hornin při 
prospekci v Severních Vápencových Alpách. Účastnil se prospekce na 
lignit u Langau a Reinthalu v neogenní molase (předhlubni) poblíž 
moravských hranic. Od 1975 dopisující člen Spolkového geologického 
ústavu (GBA) ve Vídni, spolupracoval na geologickém mapování GBA na 
listech 1 : 50 000 Wiener Neustadt, Baden a Eisenstadt. 1986 odešel z 
ÖMV do důchodu. Zároveň na rakouských universitách externě přednášel 
ropnou geologii, 1979 v Innsbrucku, 1980–87 ve Vídni, od 1985 
v Salzburgu (1988 honorární profesor). Uveřejnil 72 prací, vč. 
popularizačních publikací o geologii Vídně a okolí. 1993 spolu s O. 
Schultzem editor a jeden z autorů syntézy o ropě a zemním plynu 
v Rakousku Erdöl und Erdgas in Österreich. 1987–90 president 
Österreichische geologische Gesellschaft.  
Brix, F. (1960): Chemische und physikalische Hilfsmittel zur 
stratigraphischen Gliederung fossilarmer Schichten mit Beispielen aus 
der Molassezone bei Tuln. – Erdöl Z., 8, 249–265. 

– (1969): On the Stratigraphy and Lithology of the Flysch-Zone in the 
Sourroudings of the Hagenbach-Valley (Northern Vienna Woods, 
Austria). – Ann. Soc. geol. Pologne, 39, 1–3, 455–469. 

– (1972): Geologische Karte der Stadt Wien 1 : 50 000. 
Brix, F. – Plöchinger, B. (1988): Erläuterungen zur Blatt 76, Wiener 
Neustadt. Wien, 85 s. 

► BRJUSS, Jakov Vilimovič, graf, fel'dmaršal, ruský báňský odborník a 
veřejný činitel skotského původu, 1670 – 30. 4. 1735 Glinki, Bogorodskij 
ujezd jz. od Nižnego Novgorodu,  Rusko. 
Pocházel z významného skotského rodu. Velmi vzdělaný v matematice, 
fyzice, astronomii, báňských vědách. Působil v Rusku na dvoře cara Petra 
I., účastnil se jeho vojenských tažení. 1696 vypracoval mapu území od 
Moskvy po pobřeží Malé Asie. Petr I. založil v Sankt Peterburgu centrální 
orgán pro ruské hornictví (Bergkollegium), B. byl 1719–26 jeho 1. 
presidentem. Zasloužil se o modernizaci ruského hornictví, založil při 
Bergkollegiu prubířskou laboratoř. Shromáždil sbírku literatury o hornictví, 
minerálů aj. přírodnin, která bylo po jeho smrti předána dvorské 
Kunstkomoře; sbírku nerostů později získal Mineralogický kabinet 
Akademie nauk v Sankt Peterburgu. 
► BROCA, Pierre Paul, Prof. Dr., francouzský lékař, antropolog a 
paleoantropolog, 28. 6. 1824 Sainte-Foy-la-Grande, department Gironde, 
jz. Francie – 9. 7. 1880 Paříž, Francie. 
Původně se chtěl stát inženýrem na École Polytechnique, ale pod vlivem 
otce vystudoval medicínu (doktorát 1849). Pracoval jako chirurg, patolog a 
histolog, 1853 profesor klinické chirurgie na Lékařské fakultě university v 
Paříži. 1858 založil v École des Hautes Études v Paříži antropologickou 
laboratoř, 1859 v Paříži Antropologickou společnost (Société 
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d'Anthropologie). Založil a od 1876 byl ředitelem École d'Anthropologie 
v Paříži, volně sdružené s pařížskou universitou, kde byly poprvé 
přednášeny antropologické předměty (B. přednášel anatomickou 
antropologii). 
Při výzkumu lebek prehistorických lidí vypracoval kraniometrii, metodu 
měření lebek. 1861 v Antropologické společnosti zahájil diskusi o vztahu 
velikosti hlavy (mozku) k inteligenci, s rasistinckým podtextem. Impulzem 
byly poznatky o rozměrech lebky G. Cuviera. B. a jeho škola chtěla nalézt 
antropologické zdůvodnění, proč jsou někteří jedinci a skupiny v životě 
úspěšnější než jiné. Nebezpečný společenský dopad názorů B. školy 
spočíval v biologickém zdůvodňování diskriminace žen, chudých, 
barevných (rasismus). B. oponoval zpočátku zejména Louis Pierre 
Gratiolet, později B. žák L.P. Manouvrier. Pitvy řady významných mužů 
později B. koncepci vyvrátily. 
Z nálezů fosilních hominidů popsal mj. 1869 nález lebky z Gibraltaru, 
učiněný 1848. Tento nález byl dlouho opomíjen, pozornost vzbudil až po 
nálezu v Neanderthalu 1856 (viz Fulroth). Oba nálezy byly později řazeny k 
tvz. klasickému neandertálci. 1868 nalezl Louis Lartet při stavbě železnice 
Limoges – Agen pod převisem vápencové skály Cro-Magnon u Les Eyzies 
v údolí Vézery v departmentu Dordogne prehistorický pohřeb, ze kterého 
se zachovaly pozůstatky 5 lidských koster různého stáří a pohlaví, 
množství pazourkových nástrojů (aurignacké kultury), provrtané schránky 
měkkýšů a osteologický materiál savců. B. nález téhož roku jako první 
popsal, zjistil mj., že obsah zachovaných mozkoven byl podobný jako u 
dnešních Francouzů. Nález souvisí s uměleckými výtvory, zejména 
malbami, objevenými později v jeskyních v okolí (viz H. Breuil). Byl to 1. 
nález fosilního sapientního člověka, z období před 25 000 lety. Tento fosilní 
člověk (kromaňonec) byl již blízký modernímu člověku, později byl jako 
jedna z raných forem zařazen k subspecii Homo saspiens sapiens.  
1867 člen Academie de médicine v Paříži. 1872 založil časopis Revue 
Anthropologique. 
Broca, P. P. (1868): Sur les craines et ossements des Eysies. – Bull. Soc. 
anthropol. Paris, 9. 

– (1871–78): Mémoires d'anthropologie. 5 d. 
– (1873): Sur les craines de la caverne de l'Homme Mort (Lozére). - Rev. 
Anthropol., 2, 1–53. 

► BROCCHI, Giovanni Battista (též Giambattista), italský přírodovědec a 
báňský odborník, 18. 2. 1772 Bassano del Grappa, Benátská republika 
(nyní Itálie) – 25. 9. 1826 Chartum, Osmanská říše (nyní Sudan). 
Studoval na báňské akademii (Bergakademie) v saském Freibergu u A. G. 
Wernera. Od 1801 přednášel botaniku v Brescii, 1809–4 byl vedoucím 
inspektorem báňského úřadu Italského království v Miláně, krátkodobého 
státního útvaru pod protektorátem Napoleona I. Podnikl řadu studijních cest 
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po Itálii. 1822–26 působil na pozvání egyptského vícekrále Mehmeta Aliho 
v Káhiře, jako ředitel dolů vícekrálovství, které bylo autonomní součástí 
Osmanské říše. B. navštívil rudní ložiska v Egytě, Syrii a Palestině. 
Mehmet Ali si B. oblíbil. Vyslal ho do vnitrozemí Afriky, kde B. ale v 
Chartumu zemřel (snad na malárii nebo mor). 
Zabýval se mineralogií, geologií, paleontologií, studoval rudní ložiska, byl 
stoupencem neptunismu. Popsal naleziště nerostů v údolí Fassale v j. 
Tyrolsku (nyní kraj Trentino – Alto Adige v s. Itálii), s výskyty zirkonu v 
alpské paragenezi, laumontitu aj., ložiska rud Fe ve Val Trompia s. od 
Brescie. Jako paleontolog se zabýval výzkumem italského terciéru. 
Paleontologické poznatky užíval pro řešení geologických problémů terciéru. 
Ve svém nejvýznamnějším spise Conchyliologia fossile Subapennina con 
osservazioni geologiche sugli Apennini e sul suolo adiacente (Milano 1814) 
popisoval fosilní měkkýše a porovnával je s recentními druhy ze 
Středozemního moře a s druhy, které v té době popsali ve svých pracech z 
pařížské pánve J. B. de Lamarck, Alexandr Brongniart a G. Cuvier. Byl 
evolucionistou-transformistou, názorově blízkým É. Geoffroi Saint-Hilairovi. 
Odmítal Cuvierův katastrofismus. Druhy a rody mají mít určitou dobu 
existence, podobně jako jedinec má i druh stadium růstu, stáří, vymírání. 
Jako fylogerontismus byl tento směr evolucionismu vlivný na přelomu 19. a 
20. století. 
B. je označován za "otce italské paleontologie". Jako evoluční myslitel patřil 
k významným předchůdcům Ch. Darwina. 
► BROD, Ignatij Osipovič, Prof., dr. geol.-mineral. nauk, ruský – sovětský 
ropný geolog, 7. 11. 1902 Saratov, Povolží, Rusko – 16. 7. 1962 Moskva, 
SSSR. 
Vystudoval 1928 Báňský institut (Gornyj institut) v Leningradě. Od 1934 
působil v ropném výzkumu, nejprve v Grozném, kde se zabýval ropnými 
ložisky v. Předkavkazí, pak v Moskvě. 1937 profesor, 1945 doktor 
geologicko-mineralogických nauk. V březnu 1945 založil na universitě v 
Moskvě na Geologicko-pedologické fakultě specializovanou katedru 
geologie zemního plynu, později rozšířenou a nazvanou katedra geologii i 
geochimii gorjučich iskopajemych. 1945–62 její vedoucí.  
Zabýval se učením o ropoplynonosných pánvích. Vznik akumulací ropy a 
zemního plynu je podmíněn zejména měřítkem a dlouhodobostí 
subsidence zkoumaného úseku zemské kůry, a také stupněm uchování 
vznikajících ložisek (1964). 1947 se přiklonil k myšlence amerického 
ropného geologa W. E. Pratta (1944), že ve světovém měřítku jsou dvě 
hlavní centra ložisek ropy a zemního plynu, jedno v oblasti Mexického 
zálivu a Karibského moře, druhé v oblasti Perského zálivu a Kaspického 
moře. Podílel se na objevu některých ložisek zemního plynu (např. 
Arčedinskoje) a ropy. Uveřejnil učebnice ropné geologie. Jeho nástupcem 
ve vedení katedry se 1962 stal Nikolaj Bronislavovič Vassojevič (1902–81). 
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Posmrtně 1965 vyšel v Moskvě výběr z B. prací Sbornik rabot po geologiji i 
geochimiji gorjučich iskopajemych.  
Brod, I. O. (1945): Geological terminology in classification of oil and gas 
accumulations. – Bull. Amer. Assoc. Petrol. Geol., 29, 12.  

Brod, I. O. – Jeremenko, N. A. (1950): Osnovy geologii nefti i gaza. 
Moskva; 3. přeprac. vyd. Moskva 1957, 480 s. 

Brod, I. O. (1964): Osnovy učenija o neftegazonosnych bassejnach. 
Moskva 

► BRODZIKOWSKI, Krzystof, Prof. Dr. hab., polský kvartérní geolog, 1950 
Sokolow Podlaski v. od Varšavy, Bialystocké vojvodství, Polsko – 1994. 
Studoval na universitě ve Wroclawi, kde 1974 obhájil magisterskou práci o 
geomorfologii a kvartérní stratigrafii Wysoczyny Zarskiej. Zůstal na 
universitě na katedře fyzické geografie. 1979 získal doktorát za práci 
Deformacje osadów nieskonsolidovanych na obszarach nizovych 
zlodowacen plejstocenskich. Přešel na katedru aplikované geologie 
(Geologia Stosowana). Studoval kvartér v rozsáhlých odklizech před 
povrchovou těžbou hnědého uhlí u Belchatowa j. od Lodže, spolupracoval 
zde s archeology. 1988 obhájil habilitační práci o glacitektonice střední 
Evropy a byl jmenován profesorem a vedoucím katedry geologie na 
Geografickém institutu university v Lodži. 
Zabýval se sedimentologií kvartéru, glacitektonikou, deformacemi 
nezpevněných sedimentů a aplikací výpočetní techniky v sedimentologii. 
1986 prováděl geomorfologické experimenty v okolí Walbrzychu v jz. 
Polsku. Uveřejnil okolo 90 prací, mj. souhrnné studie o glacigenních 
sedimentech. Spolupracoval s Nizozemcem A. J. van Loonem, který 
později pracoval na universitě v Sosnowieci. 
Brodzikowski, K. – Van Loon, A.J. (1980): Sedimentary deformations in 
Saalian glaciolimnic deposits near Wlostów (Zary area, western Poland). 
– Geol. Mijnb., 59, 251–272. 

Van Loon, A. J. – Brodzikowski, K. – Gotowala, R. (1985): Kink structures 
in unconsolidated fine-grained sediments. – Sedim. Geol., 41, 238–268. 

Brodzikowski, K. (1985): Glacial deformation environment in the subsiding 
zone with special reference to the Kleczów tectonic graben. – Quatern. 
Stud. in Poland, 6, 5–22. 

Brodzikowski, K. – Van Loon, A. J. (1987): A systematic classification of 
glacial and periglacial environments, facies and deposits. – Earth Sci. 
Rev., 24, 297–381. 

Brodzikowski, K. (1993): Sedymentacja glacilimniczna. – Acta geogr. 
lodzien., 62, 1–162. 

► BRÖGGER, Waldemar Christofer, Prof. Dr., Dr. h. c. multi, norský 
geolog a politik, 10. 11. 1851 Christiania, Švédsko-norská unie (nyní Oslo, 
Norsko) – 17. 2. 1940 Oslo, Norsko. 
Vystudoval přírodní vědy a 1876 se stal konzervátorem mineralogického 
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kabinetu university v Christianii (pozdější Oslo) a asistentem norského 
Zemského geologického ústavu za ředitele T. Kjerulfa. 1878 docent 
mineralogie a paleontologie na universitě v Christianii, 1881 profesor 
mineralogie a geologie na universitě ve Stockholmu, 1890 profesor 
mineralogie na universitě v Christianii, nástupce Kjerulfa. Podílel se na 
přípravách k vystoupení Norska ze švédsko-norské unie 1905. Rektor 
university v Christianii 1906–11. V období po osamostatnění Norska byl 
1906–09 členem norského parlamentu (Storthingu). 
Psal práce z geologie, paleontologie, petrografie vyvřelin, mineralogie a 
krystalografie. V terénu pracoval v j. a středním Norsku, zejména v oblasti 
příkopu Christianie (nyní rift Oslo), dále v oblasti Trondheimu, kraji 
Hardanger a v okolí Bamble a Fenu v kraji Telemark. Jako paleontolog a 
stratigraf se zabýval spodním paleozoikem a trilobity. Při geologickém 
mapování a sběru fosílií v okolí Trondheimu a u Kreklingu u Kongsbergu 
vymezil zony středního kambria na základě trilobitů rodu Paradoxides a 
agnostidních trilobitů a spodního kambria rodu Olenellus. Provedl 
porovnání se stratigrafií kambria v Severní Americe. 1882 uveřejnil 
průkopnickou studii o graptolitech ordoviku Skandinavie. V oblasti 
Oslofjordu vypracoval stupňové členění tamního ordoviku. Zabýval se i 
molusky svrchního pleistocénu a postglaciálního období v okolí Christianie 
(1900–01). Z problémů kvartérní geologie se zabýval např. změnami břežní 
linie Skandinávie a vznikem fjordů. 
Nejvýznamnější jsou B. studie magmatických hornin (počínaje 1890), 
zejména z magmatické provincie příkopu Christianie, jejíž stáří bylo později 
prokázáno jako permské. 1894–1933 uveřejnil 7 studií pod názvem Die 
Eruptivgesteine des Kristianiagebietes (resp. des Oslogebietes). Prvý 
označil stavbu oblasti jako příkop (Graben). Jeho poklesání vysvětloval v 
souvislosti s vystupováním magmatu. Tělesa v příkopu považoval za 
lakolity. Již 1890–95 věnoval velkou pozornost objasnění diferenciace 
magmatu. Odmítal Kjerulfovu představu o uplatnění asimilace při vzniku 
magmatických hornin. 1894 navrhl třídění žilných hornin založené na 
vztahu k předpokládanému matečnému hlubinnému magmatickému tělesu: 
horniny aschistní (neštěpené), různé druhy žilných porfyrů a porfyritů, mají 
složení podobné jako zdrojové hlubinné těleso, horniny diaschistní 
(štěpené), ke kterým patří lamprofyry, aplity a pegmatity, vznikly 
diferenciací zdrojového tělesa. Tuto koncepci přejal H. Rosenbusch. Se 
svým spolupracovníkem J. Schetelingem B. vypracoval řadu geologických 
map permské magmatické provincie, které vydal Norský geologický ústav 
(většinou 1915–20). Popsal řadu nových typů hlubinných alkalických 
hornin, pro které navrhl pojmenování vesměs podle typových lokalit v j. 
Norsku: grorudit z Grorud u Osla, nordmarkit z oblasti Nordmarken a larvikit 
od města Larviku, lardalit a särnait (vše 1890). Z masívu Chibiny na 
poloostrově Kola v s. Rusku popsal lujavrit (1890). Z oblasti 
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Langesundfjordu jz. od Oslo (ostrov Laven) popsal nefelinické syenitové 
pegmatity, s řadou vzácných nerostů (eudialyt, katapleit, lavenit aj.). 
Rozeznal několik stadií vývoje pegmatitů: po hlavním stadiu krystalizace 
stadium pneumatolitické, zeolitové a karbonátové. Z okolí Osla popsal 
1898 alkalické žilné horniny sodnou minetu, heumit a alkalický aplit 
(lestivarit).  
1895 prováděl srovnávací výzkum v Alpách v j. Tyrolsku (v té době v 
habsburské monarchii), kde studoval terciérní monzonity a křemenné 
monzonity v klasických výskytech u hory Monzoni a Predazza jv. od 
Bolzana (Bozen, nyní v s. Itálii). Tyto horniny pojmenoval de Lapparent 
(1864), ale B. předložil jejich definici jako hlubinných hornin na přechodu 
mezi syenity a syenodiority. Nejspíše reagoval na práci Waldemara 
Lindgrena (1893), který zavedl pojem granodiorit pro horniny o složení 
mezi granitem a dioritem.   
1921 uveřejnil studii o alkalickém masívu Fen jz. od Oslo. Vymezil zde řadu 
nefelinických hlubinných hornin urtit – ijolit – melteigit. Podobnou řadu 
popsal na ostrově Alnö v Baltském moři s. od Stockholmu. V masívu Fen 
popsal alkalický syenit, který vznikl metasomatozou hornin v okolí alkalické 
intruze, nazval ho fenit, a horniny tvořené převážně kalcitem a označil je 
jako karbonatity (variety sövit, ringit, kainit). Předpokládal intruzivně 
magmatický původ karbonatitů (viz též H. von Eckermann 1948, A. Holmes 
1950). Tyto horniny byly známy z jiných míst již dříve, byly považovány za 
produkt metasomatózy silikátových hornin (N. L. Bowen, E. H. Kranck 
1928), podle R. A. Dalyho (1910 násl.) vznikly hlubinnou asimilací 
karbonátových hornin silikátovým magmatem. Ještě počátkem 30. let se B. 
zabýval prekambrickými horninami j. Norska, mj. popsal metamorfovaný 
hyperit od Kragerö. Navrhl nová pojmenování celkově pro 37 hornin, v 
petrologické praxi se udržela v užívání jen některá. Jako mineralog popsal 
1890 ze syenitového pegmatitu z Laven nový silikát Na a Zr lavenit (viz 
výše), 1894 z groruditu u Grorud nový alkalický amfibol kataphorit.  
Zásluhou B. prací se osloský rift stal klasickou oblastí magmatické 
petrologie. Patřil k průkopníkům chemického výzkumu hornin, ve svých 
pracech uváděl vedle mikroskopického popisu pravidelně i chemické 
analýzy. Nejznámější žáci: V. M. Goldschmidt, J. J. Sederholm. Na 
studijním pobytu u B. byl 1893 Cyril Purkyně. Od 1915 předseda Norské 
Akademie věd. Měl velkou zásluhu na rozvoji norské vědy, založil k tomuto 
účelu řadu nadací. Při odchodu do penze 1917 obdržel od Storthingu 
čestný plat. Obdržel čestné doktoráty universit v Heidelbergu, Stockholmu, 
Glasgowě, Cambridge a Oxfordu, na 9. Mezinárodním geologickém 
kongresu ve Vídní 1903 Premii Spendiarova. Čestný člen Deutsche 
Mineralogische Gesellschaft. 
Brögger, W. C. (1878): Om Paradoxidesskifrene ved Krekling. – Nyt Mag. 
Naturvid. (Christiania), 24, 18–88. 
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– (1882): Die silurischen Etagen 2 und 3 im Kristianiagebiet und auf Eker, 
ihre Gliederung, Fossilien, Schichtenstörungen und 
Contactmetamorphosen. Christiania, 384 s. 

– (1886): Om alderen af Olenelluszonen i Nordamerika. – Geol. Fören. 
Stockholm Förh., 101, 8, 182–213. 

– (1890): Die Mineralien der Syenit-pegmatitgänge der süd-norwegischen 
Augit- und Nephelinsyenite. – Z. Krystallogr., 16, 663 s. 

– (1894): Die Eruptivgesteine des Kristianiagebietes. I. Die Gesteine der 
Grorudit-Tinguait-Serie. – Vidensk. Selsk Skr., 1894, 4. 

– (1921): Die Eruptivgesteine des Kristianiagebietes. IV. Das Fengebiet in 
Telemark, Norwegen. – Vidensk. Selsk Skr., 1920, 9. 

– (1933): Die Eruptivgesteine des Oslogebietes. VII. Die chemische 
Zusammensetzung der Eruptivgesteine des Oslogebietes. – Skr. Norske 
Vidensk. Akad. Oslo, 1933, 1. 

► BROGGI MOREL, Jorge A., Prof. Ing., peruánský geolog a geofyzik, 
1908 – 2. 6. 1966. 
Vystudoval na báňského inženýra. Stal se profesorem na universitě a 
technice v Limě. V 30. letech založil a poté dlouhé období řídil peruánský 
Státní geologický ústav a Geofyzikální ústav v Limě (Instituto Geológico 
Perú, Instituto Geofisico del Peru).  
Uveřejnil okolo 200 prací z regionální a ložiskové geologie a geofyziky. 
Zabýval se zejména oblastí Východní Kordilery ve střední Peru, v okolí 
Huánuco, Cerro de Paco a La Oroya sv. od Limy. Vypracoval a 1934 
uveřejnil 1. geologickou mapu celého území Peru (Mapa geológico 
preliminar generalizado del Peru a la escala de 1 : 8 000 000), zpřesněnou 
mapu 1945. 
Aktivní člen Peruánské geologické společnosti (Sociedad Geológica del 
Perú). Člen Geological Society of America, Geological Society of London. 
Od 40. let úzce spolupracoval s americkými geology pracujícími na území 
Peru (J.V. Harrison, N.D. Newell aj.). 
► BROCHANT de VILLIERS, André Jean Francois Marie, Prof., 
francouzský geolog, mineralog a báňský úředník, 6. 8. 1772 Villiers, 
department Loire Atlantique(?), z. Francie – 16. 5. 1840 Paříž, Francie. 
Studoval nejprve (kolem 1795) na báňské akademii ve Freibergu v Sasku u 
A. G. Wernera, pak v Paříži na École des Mines. Tato škola byla za vlády 
Napoleona I. 1802 přeložena do Moutiers (Peisey-Nancroix) v Alpách v 
Savojsku pod názvem École pratique des Mines du Mont Blanc. B. zde byl 
profesorem mineralogie a geologie. Podle pojetí Wernerova již 1801–02 
uveřejnil učebnici mineralogie (Traité élémentaire de minéralogie suivant 
les principes de Werner). Když 1815 podle rozhodnutí vídeňského 
kongresu Savojsko připadlo Sardinskému království, École des Mines byla 
přeložena zpět do Paříže. B. byl vedle pedagogických povinností jmenován 
1816 i generálním inspektorem francouzských dolů (Ingénieur en chef au 
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corps royal des mines). 
Usiloval o vypracování geologické mapy celého území Francie, ale k 
uskutečnění došlo až 1825. Podnětem bylo vydání geologické mapy Anglie 
Greenoughem 1822 (upravená mapa W. Smitha), proto B. se svými žáky 
Armandem Dufrénoiem a Léonce Élie de Beaumontem 1823 podnikli cestu 
do Londýna, kde studovali metodiku tvorby geologických map. Sestavením 
mapy byla pověřena École des Mines, řízením prací B. Protože byl ale 
zaneprázdněn dalšími funkcemi větší část terenních mapovacích prací 
vykonali Dufrénoy a Élie de Beaumont. Geologická mapa Francie měla 6 
listů a byla dokončena 1840 (Carte géologique de la France au 1 : 1 500 
000). B. uveřejnil učebnici krystalografie (1818), studii o ložiskách sádrovce 
ve Francii a o granitech masívu Mont Blancu v z. Alpách.  
1816 člen pařížské Académie des Sciences. Z jeho žáků byli 
nejvýznamnější Pierre Berthier (1782–1861) a Armand Dufrénoi (1792–
1857). Založil časopis Annales des Mines. 
► BROILI, Ferdinand, Prof., německý paleontolog, 1874–1946. 
Vystudoval u K. A. von Zittela (1839–1904) na universitě v Mnichově, kde 
poté zůstal, od 1919 jako řádný profesor a ředitel Bavorské státní 
paleontologické a historickogeologické sbírky (Bayerischen 
Staatssammlungen für Paläontologie und historische Geologie). Zabýval se 
arthropody, trilobity, slimýši a vertebraty, zejména primitivními plazy z 
paleozoika, zpracovával i zahraniční materiál, např. ze svrchního 
paleozoika Texasu, z Nýřan (Nürschau) v Čechách (1909) a z jihoafrické 
formace Karroo (řada příspěvků 1934–37 s J. Schröderem). Ve 20. letech 
systematicky studoval faunu porýnského devonu z pohoří Hunsrück v 
Porýní, zejména arthropoda a vertebrata (1928–33 22 prací). 1912–38 
napsal 12 prací o pterosaurech z litografických solnhofenských vápenců 
svrchní jury středního Bavorska. 
Spolu s E. Kokenem a M. Schlosserem připravil vydání modernizované 
učebnice K. A. von Zittela Grundzüge der Palaeontologie. 1933–46 hlavní 
editor časopisu Palaeontographica, Abteilung A. Jeho nástupcem na 
universitě v Mnichově byl jeho žák R. Dehm (1907–96).  
Broili, F. (1904): Permische Stegocephalen und Reptilien aus Texas. – 
Palaeontographica, 51.  

– (1909): Ueber Sclerocephalus aus der Gaskohle von Nürschau und das 
Alter dieser Ablagerungen. – Jb. Geol. Reichsanst. (Wien), 1908, 49–70. 

– (1938): Beobachtungen an Pterodactylus. – Sitz.-Ber. Bayer. Akad. 
Wiss., mathem.-naturwiss. Abt., 1938, 139–154. 

► BRONGNIART, Adolphe Théodore, Prof. Dr.med., francouzský botanik 
a paleobotanik, 14. 1. 1801 Paříž, Francie – 18. nebo 19. 2. 1876 tamtéž. 
Syn významného geologa Alexandra B. (1770–1847; viz níže). Studoval na 
universitě v Paříži medicínu, 1826 získal doktorát, ale věnoval se fyziologii 
a systematice rostlin a paleobotanice. 1831 asistent botanika Reného 
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Desfontainese (1750–1833) v Muséum National d' Histoire Naturelle 
(Přírodovědecké muzeum) v Paříži, 1833 jeho nástupce, profesor botaniky 
a fyziologie rostlin. Podnikal výzkumné cesty po Francii a Evropě, některé 
spolu s otcem, při kterých sbíral zejména paleobotanický materiál. 1821 
navštívil s otcem černouhelnou svrchnokarbonskou pánev Saint Étienne ve 
francouzském Centrálním masívu (lom na uhlí u Treuil). 1822–25 podnikl 
cesty do Anglie, Belgie, Nizozemska, Německa (1824 spolu s otcem 
navštívili E. F. Schlotheima v Gotě) a Švýcarska, později spolu s J. J. 
Berzeliem a F. Wöhlerem po Švédsku a Norsku. Udržoval korespondenci s 
K. M. von Sternbergem. 1836 navštívil Čechy, v Teplicích se seznámil s 
Augustem Cordou. 1836 a 1844 prováděl výzkum v černouhelné pánvi 
Saint Étienne, Alés a Decazeville v Centrálním masívu.  
Jako botanik publikoval práce o houbách, rhamnozoích, o morfologii 
recentních angiospermofyt, 1827 uveřejnil 1. práci o vývoji pylu a pylových 
trubiček. Zabýval se otázkami klasifikace recentních rostlin. Od 1822 
publikoval práce o fosilní flóře. Jako jeden z prvých užíval v paleobotanice 
binomickou terminologii v pojetí Linného, snažil se o sblížení metodiky 
paleobotanického a botanického výzkumu. V raných syntetických pracech 
(1822 a 1828) předložil soupis a klasifikaci všech v té době známých druhů 
fosilních rostlin stáří od spodního karbonu po kvartér. 1822 předložil 1. 
popis zbytků fosilní flóry bez rozmnožovacích orgánů (tzv. sterilní nálezy), 
pro které zavedl umělý systém nezávislý na přirozené systematice. V 
raných pracech se pod vlivem A. von Humboldta pokoušel o 
paleofytogeografické interpretace. Ve svém základním díle Histoire des 
végétaux fossiles etc. (1828–47; nedokončeno) usuzoval, že shoda 
fosilních flór na různých kontinentech svědčí o shodném paleoklimatu, 
změny fauny a flóry odpovídají změnám klimatu. 1828 popsal ze sbírky 
přivezené 1804 Robertem Brownem z expedice M. Flinderse do Austrálie 
nový druh Glossopteris browniana, nalezený u Hunter River v New South 
Walesu, prvý nález fosílie permského stáří v Austrálii. 1845 zpracoval 
exempláře permské flóry, které z Ruska přivezl R. I. Murchison, zejména z 
mědinosných pískovců z podhůří Uralu; popsal z nich řadu nových druhů, 
které srovnával s formami z evropského permu, zejména z tehdejšího 
německého dyasu v pojetí H. B. Geinitze. 1871 studoval v nálezech z 
pánve Saint Étienne silicifikovaná pylová zrna (graines silicifiées). 
V dobové diskusi o geologických procesech byl katastrofistou. Usuzoval, že 
dlouhá období klidu jsou střídána obdobími prudkých změn (vznik pohoří, 
vymírání organismů aj.); názor nezměnil ani pod vlivem Lyellova 
uniformismu. Jako jeden z prvých se zabýval podmínkami vzniku 
černouhelných souvrství a podmínkami zachování uhelných slojí. Černé 
uhlí považoval za autochtonní, zejména na základě zachování fosilních 
pozůstatků, což bylo  všeobecně přijato. Předpokládal, že zvýšený obsah 
CO2 v karbonské atmosféře zrychlil růst rostlin. Z této příčiny docházelo k 
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prouhelnění, nedošlo k oxidaci rostliných zbytků. Posléze rostliny CO2 
vázaly a umožnily vývoj fauny přecházející z vody na souš a poté i savců. 
Na základě paleobotanických nálezů uvažoval o postupném ochlazování 
Země v geologické historii. Srovnával flóru karbonu a recentu podle tříd, 
uvažoval procentní podíl různých skupin v obou flórách. Přestože přijal 
teorii G. Cuviera o stálosti druhů, akceptoval představu o organickém 
zdokonalování rostlin v geologické historii, od strukturně jednoduché flóry 
karbonu, přes jurská gymnospermofyta a terciérní dicotyledonta po 
recentní flóru. Patřil k předchůdcům evoluční nauky Ch. Darwina. V 
posledních letech života jako prvý paleobotanik používal při výzkumu 
mikroskop, zabýval se i využitím fotografické techniky v botanice.  
Od 1852 generální inspektor university v Paříži. 1834 člen Académie des 
Sciences v Paříži. Rozsáhlou paleobotanickou sbírku a herbář věnoval 
Přírodovědeckému muzeu v Paříži. 1876 odešel do penze. Spolu s K. M. 
von Sternbergem a E. F. von Schlotheimem patří k průkopníkům 
paleobotaniky. Byl prvním profesionálním paleobotanikem, vůbec se 
nezabýval paleozoologií (na rozdíl např. od všestranného von Sternberga). 
Významným paleontologem byl i jeho vnuk Charles B. (viz níže), 
specialista na fosilní hmyz. 
Brongniart, A. T. (1822): Sur la classification et la distribution des 
végétaux fossiles en général, et sur ceux des terrains de sédiment 
supérieur en particulier. – Mém. Mus. Hist. natur. Paris, 8, 1–91, 203–
240. 

– (1828): Prodrome d'une histoire des végétaux fossiles. – Grand 
dictionaire d'Histoire naturelle (Paris), 57, 223 s. 

– (1828-47): Histoire des végétaux fossiles ou recherches botaniques et 
géologiques sur les végétaux renfermés dans les diverses couches du 
globe. 2 d. Paris, 488+72 s. 

– (1849): Tableau des genres végétaux fossiles considérés sous le point 
de vue de leur classification botanique et leur distribution géologique. In 
d'Orbigny, C. (ed.): Dictionaire Universel d'Histoire Naturelle, 13, 48–173. 
Paris. 

– (1874): Études sur les graines fossiles trouvées a l'état silicifié dans le 
terrain houiller de Saint-Étienne. – Ann. Sci. natur. botan., 5, 20, 234–
265. 

► BRONGNIART, Alexandre, Prof. Ing., francouzský geolog, zoolog a 
báňský odborník, 5. 2. 1770 Paříž, Francie – 7. 10. 1847 tamtéž. 
Pocházel z rodu s apotékářskou tradicí. Jeho otec Alexandre Théodore B. 
(1739–1813) byl významným architektem, mj. autorem paláce Bursy v 
Paříži. Strýc Antoine-Francois Fourcroy (1755–1809) byl chemikem, který 
se v období po francouzské revoluci a za Napoleona I. podílel na 
reformách francouzského školství. Řada členů rodiny byla spjata s 
královskou Jardin des Plantes, poté s Muséum national d´histoire naturelle. 
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B. byl žákem A. L. Lavoisiera (1743–94) a L. J.-M. Daubentona (1716–
1800), 1794 absolvoval École de Mines v Paříži. 1797 získal titul báňského 
inženýra, začal přednášet na École Centrale Quatre Nations v Paříži. 1806 
vystudoval pařížskou universitu. S pomocí strýce Fourcroye se stal členem 
korpusu báňských inženýrů. 1800–47 ředitel porcelánky v Sévres z. od 
Paříže. Zasloužil se o rozvoj továrny, výrobu obohatil modely podle návrhů 
svého otce. Od 1818 zároveň vedoucí inženýr důlních prací ve Francii. Po 
smrti R. J. Haüye 1822 profesor mineralogie v Přírodovědeckém muzeum 
(Museum national d'histoire naturelle) v Paříži, přednášel i na 
Přírodovědecké fakultě (Faculté des Sciences) pařížské university. 
Podnikal cesty do Norska, Švédska a střední Evropy. 1833 založil v 
Přírodovědeckém muzeu za pomoci asistenta A. P. Dufrénoye sbírku 
nerostů, sestavenou z vlastních sběrů, od zahraničních sběratelů a 
zejména z odkazu Haüye a jeho rodiny. Usiloval shromáždit co nejvíce 
paleontologických a mineralogických údajů z celé Evropy, udržoval 
korespondenční styk s mnoha evropskými vědci. Badatelem byl i jeho syn 
Adolphe Théodore B. (1801–76; viz výše), paleobotanik, se kterým ve 20. 
letech podnikl několik výzkumných cest.  
Uveřejnil četné práce z geologie, mineralogie a paleontologie. Zpočátku se 
ale zabýval zoologií, jeho první významná práce z 1800 byla klasifikace 
plazů v duchu Georga Cuviera. Rozlišil 4 řády plazů: Batrachia (nyní 
obojživelníci, Amphibia), Chelonia, Ophidia, Sauria. Vystihl zásadní rozdíly 
v jejich osteologii a jejich odlišnost od obojživelníků. Od 1804 spolu s 
Cuvierem jako první studovali stratigrafii a paleontologii pařížské pánve. 
1811 vydali regionální geologii oblasti Paříže, s geognostickou mapou 
(Essai etc.), kde podali základy stratigrafie křídy a terciéru. Na terciérních 
profilech v této pánvi rozpracovali základy biostratigrafické metody, 
s důrazem na význam fosílií pro určování relativního stáří vrstev  (rozvinuli 
metodu navrženou W. Smithem 1795). Jejich práce rozšířila po celé 
Evropě metodu určování stáří hornin podle fosílií. Rozlišili sladkovodní a 
mořské podmínky ukládání sedimentů. Ve 2. vydání (Description etc.) na 
základě zaslaného fosilního materiálu provedl srovnání souvrství pařížské 
pánve a souvrství z území dnešního Německa, Švýcarska, Itálie, Polska aj. 
1821 psal o fosíliích typických pro určení stratigrafické pozice. Spolu s A. 
Desmarestem vydal 1822 základní práci o biologii skupiny Crustacea, ve 
které jako jeden z prvých systematicky studoval trilobity. Předložil první 
členění trilobitů na rody (Famille des trilobites) a druhy, stanovil nové rody 
Calymene (se 4 druhy), Asaphe (5), Ogygie (2), Paradoxide (5) a Agnoste 
(1 druh). V latinizované podobě jsou tyto taxony většinou dosud platné. Byl 
autorem prvého platného popisu trilobita ze středních Čech, kterého nazval 
Asaphus hausmanni (nyní Odontochile hausmanni; spodní devon). Dále se 
zabýval molusky. Do stratigrafické terminologie zavedl pojem terciér – 
Terrain tertiaires (v tehdy užívaném Wernerově členění nebyl vymezen) a 
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1829 pojem jura – Terrain jurassique, odpovídající zhruba dnešní střední 
juře. 
Popsal několik nových nerostů, ve vzorku odebraném v usazeninách 
solného jezera u Villarrubio de Santiago v. od Toleda ve středním 
Španělsku glauberit (1808), dále bustamit, dufrenoit aj. Psal i práce ze 
systematické mineralogie, 1807 vydal učebnici mineralogie pro lycea, 1844 
knihu o keramické technologii. Petrografii vymezil jako samostatný obor, 
1813 rozvinul klasifikaci hornin v duchu Haüye, poprvé na základě 
strukturních a mikroskopických znaků. Prosazoval pojetí hornin nezávislé 
na jejich geologické pozici. Odlišil třídu vyvřelých a metamorfovaných 
hornin. Použil některé nové názvy hornin, např. diabas, fylit, psammit, 
psefit, které se záhy vžily. 1826 zavedl pro pískovce z Auvergne pojem 
arkoza. Přes B. rozsáhlé petrografické studie se vedoucí autoritou v 
petrografii ve Francii 1. poloviny 19. století stal Pier Cordier. O bludných 
balvanech B. usoudil, že prodělaly transport ze Švédska (1828).  
Od 1815 člen Académie des Sciences v Paříži, 1832 a 1840 president 
Société géologique de France. Byl zetěm chemika Jeana-Baptisty Dumase 
(1800–84). B. nástupcem v Přírodovědeckém muzeu se stal 1847 jeho 
spolupracovník Armand P. Dufrénoy (1792–1857). 
Brongniart, A. (1800): Essai d'une classification naturelle des Reptiles. 
Cuvier, G. – Brongniart, A. (1811): Essai sur la géographie minéralogique 
des environs de Paris, avec une carte géognostique et des coupes de 
terrain. Paris, 278 s.; 3. vyd. 1835. 

Brongniart, A. – Desmarest, A.G. (1822): Histoire naturelle des 
Crustacées fossiles, sous les rapports zoologiques et géologiques savoir 
les trilobites et les crustacées proprement dits. Paris, 154 s. 

Brongniart, A. (1823): Mémoires sur les terrains de sédiment supérieurs 
calcaréo-trappéens du Vicentin et sur quelques terrains d'Italie, de 
France, d'Allemagne etc. Paris 

– (1827): Classification et caracteres minéralogiques des roches 
homogenes et hétérogénes. Paris, 144 s. 

– (1829): Tableau des terrains qui composent l´écorce du globe, ou essai 
sur la structure de la partie connue de la Terre. Paris 

Cuvier, G. – Brongniart, A. (1832): Coupe théorique des divers terrains, 
roches et minéraux qui entrent dans la composition du sol du bassin de 
Paris. Paris. 

► BRONGNIART, Charles J. E., francouzský entomolog a 
paleoentomolog, 1859–1899. 
Vnuk paleobotanika Adolpha Théodora B. (viz výše). Zabýval se 
entomologií, napsal průkopnické práce o fosilním hmyzu, např. 1893 o 
hmyzu z paleozoika, s rekonstrukcí gigantické vážky Meganeura monyi. 
1894 popsal z černouhelných vrstev (stáří stefan) v pánvi Commentry sz. 
od Clermont-Ferrandu 46 nových čeledí a 102 nových druhů hmyzu (in 
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Compt. Rend. Acad. Sci., 21. 5. 1894).  
Brongniart, Ch. J .E. (1893): Recherches pour servir a l'histoire des 
insectes fossiles des temp primaires etc. 2 d., Saint Étienne, 537 s. 
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