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SE STANISLAVEM HOUZAREM NA GEOLOGICKÝCH CESTÁCH
ŽIVOTEM 1957–2017

V letošním roce se 2. března dožil významného životního jubilea, šedesáti let,
RNDr. Sta  nislav Houzar, Ph.D. – odborný pracovník mineralogicko-petrografického oddě-
lení Moravského zemského muzea v Brně. Proto jsme se pokusili zpracovat jeho bohaté
vzpomínky od úplných začátků, od dětských let, kdy se jako chlapec poprvé setkal s mine-
rály a jejich sběrateli, přes universitní studia, odbornou práci vykonávanou v třebíčském,
tehdy Západomoravském muzeu a v Moravském zemském muzeu v Brně včetně jeho dal-
ších vědeckých aktivit na poli geologických věd. 

Dejme tedy slovo jeho vlastním vzpomínkám i pocitům, které prožíval při svém geo-
logickém putování a zaznamenal je ve své paměti:

„Celým mým životem mě provází úzký vztah k přírodě. Tomu mě naučili rodiče a hlav-
ně rodinný přítel Josef Kočí, který mě dovedl také do třebíčské knihovny, kde mi mj. uká-
zal svět nádherných ilustrací Zd. Buriana, svět dobrodružství, navíc tehdy šťastně sklou -
bený také s populárně-vědeckými knihami o pravěku od prof. J. Augusty (moje první
přečtená byla „Z hlubin pravěku“). O něco později to byl zejména ing. Jiří Herzán, vynika-
jící znalec Třebíčska a organizátor oddílu pobytu v přírodě v třebíčském Sokole po r. 1969,
a jeho přátelé z tehdy zakázaných organizací Sokola a Junáka.
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Moldanubické kvarcity u Šašovic u Želetavy (v jubi -
lantově pravé ruce) nejsou minera lo gicky zajímavé.
O blízkých Krasonicích, kde prá vě odkryli v tomto
roce 1962 pozoruhodný lithný pegmatit v mramoru,
tehdy neměl ani tušení.



S nahodilým a na počátku dost neodborným sběrem minerálů jsem začínal někdy
v polovině šedesátých let. Jak jinak, v Třebíči to byly výlety (pěšky a na kolech) za krystalo-
vanými křemeny-ametysty do Hostákova. Jako jediný jsem v páté třídě nevěděl, co je to mra-
mor; spolužáci se mi vysmáli a byla mi proto ukázána na chodbě školy deska „sliveneckého
mramoru“. První mnou určený minerál byl aktinolit z Třebíče-Terůvek. V roce 1969 mi asi
20 západomoravských minerálů věnoval František Peštál starší, mezi nimi nový minerál se-
kaninait z Dolních Borů. Netušil jsem tehdy vůbec, co to „nový minerál“ vlastně znamená.
František Peštál a později i jeho syn, rovněž František, ač „pouze“ neprofesionální sběrate-
lé minerálů, patřili v této době k nejlepším znalcům mineralogických poměrů západní Mo-
ravy a příslušné literatury. Dalším byl známý dr. Tomáš Kruťa, přednosta mineralogicko-pet-
rografického oddělení tehdejšího Moravského muzea v Brně, od něhož jsem 11. dubna 1973
získal jeho knihu „Moravské nerosty a jejich literatura 1940–1965“, která mně zásadně rozší-
řila znalosti o lokalitách třebíčského okolí. Také jsem se tehdy od něho dozvěděl, že pro Mo-
ravu existuje starší, obsáhlá, německy psaná topografická mi neralogie Burkartova. Zapůjče-
nou od Peštálů jsem ji po večerech luštil s pomocí slovníku. Mým významným rádcem byl
také učitel chemie a přírodopisu Bedřich Uhlíř, který mě dovedl k poznání, že problematika
nerostů vyžaduje kromě jejich sběru také znalost příslušné literatury a chemie.

V té době jsem intenzívně sbíral minerály zejména na západní Moravě s kamarádem
Antonínem Indráčkem a o něco mladším Milanem Součkem. Naším nejvýznamnějším rád-
cem byl František Peštál mladší. Hlavními, pravidelně navštěvovanými lokalitami byly teh-
dy Bochovice, Borovec, Číchov, Dobrá Voda a Dolní Bory, Hostákov, Jasenice, Litovany,
Nedvědice, Nová Ves u Třebíče, Rožná, Řípov, Sokolí, Třebenice, Třesov, Vícenice u Mor.
Budějovic, Zastávka u Brna a Zňátky u Náměště nad Oslavou. Průměrně se nám dařilo na
lokalitách vltavínů u Kožichovic, Třebíče a Štěpánovic, neúspěšně jsme hledali zlato na
Předínsku. Sbírali jsme tehdy pouze na povrchu polí, kopali jen výjimečně u Hostákova, Ří-
pova a Radkovic u Hrotovic bez většího úspěchu. Když si dnes uvědomím, co všechno se
na těchto lokalitách našlo daleko později, které lokality jsme z neznalosti vynechávali, co
jsme neuměli určit…
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Ametystové žíly v okolí Třebíče motivovaly každého začínajícího třebíčského sběratele (ametyst – Valdíkov,
foto V. Hrazdil).



Byli jsme ryzí amatéři, informací o vzácnějších minerálech v našem regionu bylo v do-
stupných knížkách minimum (vědecká literatura pro nás v podstatě nedosažitelná, nebyly
ani expozice minerálů v muzeích v Třebíči a v Brně, pochopitelně nebyl internet). Např. po
tom, jak vypadá spinel, jsem pátral svého času víc než rok! Minerály se tehdy získávaly vý-
měnou, neprodávaly se na burzách; ty ani ostatně nebyly – až v r. 1976 jsem byl při založe-
ní burzy minerálů v Tišnově. Ale byly i úspěchy, takže jsme byli šťastní. Nezapomenu např.
na to, jak jsme z hořících odvalů na Zastávce vezli velké drúzy sublimované síry a až 1 cm
velkých krystalů salmiaku (ty se asi po 10 letech najednou rozpustily ve vzdušné vlhkosti).
A vltavíny – ten můj „první“ byl pouhé přetavené sklo z láhve od piva, získané v cihelně
v Okříškách na exkurzi základní školy v r. 1966. Skutečný první vltavín jsem našel v roce
1973 na klasické lokalitě Kožichovice-Krochoty. Několik týdnů potom jsem za dvě hodiny
na Terůvkách našel pět vltavínů a kamarád Tonda ještě šest k tomu a to, jak bylo u něho
obvyklé, lepších a těžších.

Z mnoha a mnoha vzpomínek mi nejvíce utkvěly v paměti sestupy do tehdy opuště -
ných živcových dolů v Dolních Borech. S karbidkami, posháněnými postupně na tře-
bíčských smetištích, jsme v podzemí trávili i několik hodin, obdivovali velké krystaly
skorylu, pilíř tvořený podstatně růženínem a jednou jsme našli i drobné krystalky autu-
nitu v dutinách živce. Dokonce se tam se mnou ve svážné utrhl žebřík a nade mnou se-
stupující Béďa Uhlíř mě zachytil za poslední příčku nártem nohy. No, pěkně jsem se
pak dodatečně rozklepal strachem. Nebo březnový výlet na motorkách do Jeseníků na
chryzoberyl do Maršíkova, pod širák. Nakonec nás tam, v krajině částečně pokryté sně-
hem, ubytoval domorodec, kterého nevyděsil můj „gestapácký“ kožeňák, pod podlahou
stodoly na zbylé slámě. Ale chryzoberyl, beryl a gahnit jsme dovezli, štěstí bláznům pře-
je. Ale krásné žluté zlato z Předína, vyrýžované z odvalů tamních dolů, se ukázalo být
jen zlomky měděných drátků po střílení odvodňovacích příkopů – na lokalitu jsem pak
na 20 let zanevřel. Dr. Kruťovi jsem tu a tam do Moravského muzea věnoval nějakou tu
novinku, většinou něco z mramorů a skarnů, které z chutí zaregistroval ve svých „Příspěv-
cích“. Bohužel minerály, které pan doktor nepoznal (a to byly skoro všechny vzácné
a zajímavé), letěly oknem do Kapucínských zahrad, takže tam snad někde dosud od po -
čívá např. dumortierit v kvarcitu z Krasonic, minerály Nb a REE z Kožichovic a Rače-
rovic, maghemit z Ketkovic a mnohé další. Nikdy nezapomenu, že se mi ho nepodařilo
přesvědčit, že mnou pečlivě (i chemicky!) určený minerál na erlanu z Číchova je sádro-
vec a nikoliv muskovit. Tehdy jsem přestal bezvýhradně důvěřovat lidem s titulem
Dr. a CSc.!

Na podnět B. Uhlíře jsem začal uvažovat o studiu geologie-mineralogie na vysoké
škole. Zásadní bylo pro mě v tomto směru setkání se zmíněným dr. Kruťou a dr. Josefem
Staňkem, tehdy docentem brněnské univerzity. K mému překvapení mně sdělili, že jedi-
nou formální podmínkou studia na univerzitě je maturita a není tedy povinné gymná -
zium, jak mi tvrdili někteří moji středoškolští učitelé. Takže po maturitě na Střední ze-
mědělské škole v Třebíči jsem v r. 1976 zamířil na tehdejší Univerzitu J. E. Purkyně v Brně
(dnes Masarykova univerzita), obor odborná geologie. Asi hlavní mojí motivací bylo, že
se naučím určovat minerály a dozvím se o mnoha nových neznámých lokalitách, kde se
dají hledat. Nemohl jsem pochopitelně tušit, že o lokalitách minerálů vědí často víc sbě-
ratelé než odborníci z vysokých škol. Nějaké svoje vědecké bádání jsem si ani neuměl
představit.
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Z tehdejšího přijetí na univerzitu jsem měl nesmírnou radost, dlouho ničím nepře -
konanou. Jen jsem nechápal, že zaslaná přihláška na koleje je předvyplněna na nějakého
člověka z Vietnamu. Škole předcházela tehdy povinná bramborová brigáda ve Velkém Tres-
ném. První budoucí spolužák, kterého jsem potkal v Brně na nádraží a se kterým jsem se
hned pohádal o nějaký minerál z Kutné Hory, byl Milan Trnka. Kdo mohl tehdy tušit, že
spolu jednou napíšeme knihu o moravských vltavínech a že budeme o odborných otázkách
bouřlivě diskutovat ještě dalších čtyřicet let.

Následovala poněkud studená sprcha hned na počátku I. ročníku. Nejprve jsem po-
znal, že o kameny má zájem jen tak 5–6 spolužáků z třicetičlenného kolektivu, nedlouho
poté jsem s překvapením zjistil, že někteří učitelé ani žádný vzácnější minerál nepoznají!
Na jedné z prvních hodin výuky nám kterýsi pedagog dokonce řekl: „nemyslete si, že bu-
dete sbírat minerály a drancovat naleziště“. Být sběratelem minerálů při studiu geologie
v Brně byl vlastně zločin. Uvažovat o nějakých genetických otázkách bylo dokonce zakázá-
no: „o genezi dolnoborských pegmatitů se dozvíte až na výběrové přednášce ve 4. ročníku“.

Nicméně, musel jsem věnovat hodně času „negeologickým“ předmětům, protože se
ukazovalo, že bych také svoji milovanou geologii nemusel vystudovat; mé znalosti ze střed-
ní školy byly samozřejmě v porovnání s absolventy gymnázií nedostatečné. Postrachem
I. ročníku geologie byla matematika; dělala se většinou stylem „napotřetí za tři“. Po obtíž-
né zkoušce z tohoto předmětu, vykonané (jak jinak) v posledním možném termínu s Jar-
dou Šmerdou, po výpadku elektřiny při svíčkách, jsem si už byl jist, že školu úspěšně
dokon čím. Hned druhý den jsem se vypravil na Krochoty na vltavíny a našel tam vltavín,
který dodnes patří k nejkrásnějším na Moravě. Nikdy už jsem podobný nenašel, jsou oprav-
du věci „mezi nebem a zemí“. 
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S kamarádem A. Indráčkem (sedí vlevo) na první jarní den r. 1974 v Nové Vsi u Třebíče.



Na univerzitě jsem se postupně, mimo svoje spolužáky, seznámil s dalšími odborníky.
Z těch starších to byl (vedle už zmíněného doc. dr. J. Staňka) zejména dr. J. Weiss, který
mě přivedl k zájmu o regionální geologii (doporučoval mi mj. studovat západomoravská
ultrabazika) a dr. M. Gregerová, která mě naučila mikroskopovat. Ostatní mě tehdy příliš
neovlivnili: dr. B. Fojt byl zaměřen na rudní minerály, zejména v Jeseníkách, mého pozděj-
šího vedoucího diplomky petrografa dr. L. Svobodu, mineralogie (ani petrografie) příliš ne-
zajímala, byl spíše na ústavu tajemníkem. Vedoucí katedry mineralogie a petrografie pro -
fesor J. Štelcl byl studentům nepřístupný a zaměřen spíše politicky („jsme především
pracovištěm ideologickým“ odpověděl jedné postgraduální studentce). Z laboratoře mikro-
skopie, kam jsem zvědavě nakukoval, jsem byl zmíněným osobně při první příležitosti vy-
hozen s tím, že tam prvňáci nemají co dělat. Paleontologie a strukturní geologie stála mimo
můj zájem. Z kolegů z vyšších ročníků mě oslovil hlavně Milan Novák, který nás vyučoval
v 2. ročníku mineralogická praktika (měření hustoty kteréhosi minerálu se mu tehdy nepo-
dařilo, zato se vyznal v optice) a později se stal mým kamarádem, dodnes pak spolupracov-
níkem na některých odborných tématech a jeden čas byl i mým nadřízeným (v Moravském
zemském muzeu). Ze spolužáků musím zmínit, mimo už zmíněného M. Trnku, hlavně vý-
še uvedeného Jardu Šmerdu (dodnes je mým kamarádem a působí v Jihomoravském mu-
zeu ve Znojmě) – jako úvod do studia jsme jako předsedové třídy museli společně na pří-
kaz vedoucího katedry umýt schody, které zašlapali naši spolužáci, neboť katedře tehdy
vládla uklízečka. Z dalších spolužáků mohu připomenout Jana Sotáka, už tehdy zanícené-
ho badatele, vítěze tří celostátních soutěží SVOČ (Studentská vědecká a odborná činnost)
a dnes význačného pracovníka Slovenské akademie věd, dále nadšeného a optimistického
Milana Urbance a Aleše Rozmánka, později tragicky zesnulého, nerozlučného druha M.
Trnky. Můj kamarád A. Indráček bohužel po druhém ročníku studia skončil. Celkově jsme
byli přátelským kolektivem a mnoho jsme společně zažili, hlavně na exkur zích. S Jankem
Sotákem jsme také někteří v létě i v zimě putovali po jeho rodném Slovensku.

Univerzita mi nejen značně rozšířila znalosti, ale zároveň mě postupně odvedla od
„čistého“ sběratelství minerálů k bádání o nich a k publikacím. Ty však byly na škole také
spíše pokládány za „výstřelek“, takže jsem v tomto směru začal pracovat až později a těž-
ce sbíral zkušenosti. Vedle solidních vědomostních základů v geologických oborech jsem
na škole naopak získal jen málo poznatků mineralogicko-metodické povahy (získávání
a zpra cování dat), což asi souviselo s malou dostupností přístrojové techniky na ústavu.
Malý důraz byl tehdy kladen na znalost psaní vědeckých publikací. Snad to bylo dáno
obecněj ším zaměřením studia spíše na širší geologickou praxi a ne vědu.

V době studia jsem získal pocit, že bych se měl zaměřit nějakým užším směrem. Ve-
dle mylné představy, že mineralogie sběratelsky atraktivních moravských pegmatitů je již
staršími odborníky v zásadě vyřešena, to byl hlavně problém s dostupností přístrojů a ana-
lytiky, proč jsem hledal jiné téma s viditelnými zajímavými minerálními asociacemi. Jak
jsem pochopil až po letech, naprosto chybně jsem zavrhl ultrabazika (peridotity, eklogity),
která se tehdy dostávala ve světě do kurzu vzhledem k bouřlivému rozvoji deskové tekto-
niky a zájmu o hlubinné geologické procesy, a vybral si jako svůj hlavní odborný zájem
mramo ry a skarny. Jaroslav Weiss měl pravdu, ale já ho neposlechl. Nicméně jsem zase tak
úplně nelitoval, jak se ukázalo později.

Navzdory svým „mineralogickým a regionálně-geologickým zájmům“ v oblasti krysta-
linika jsem byl víceméně přesvědčen vytvořit diplomovou práci „Petrografie permokarbon-
ských slepenců Boskovické brázdy mezi Moravským Krumlovem a Veverskou Bitýškou“.
Tehdy jsem netušil, že jde o velmi zajímavé téma, dodnes (!) vědecky nezpracované, ke kte-
rému se ještě jednou snad vrátím. Studium jsem úspěšně zakončil v roce 1981 a přemýšlel
jsem, jak se budu živit.

Osud byl ke mně příznivý v podobě prom. historika Jiřího Uhlíře, tehdejšího ředitele
Západomoravského muzea (ZMM) a bratra mého učitele ze základní školy, který mi na-
bídl zaměstnání. V třebíčském muzeu prý čekají na geologa (toto místo tam bylo nově zří-
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zeno), resp. na to, až dostuduji; měl to tam už dlouho domlouvat doc. J. Staněk. Já sám
jsem o možné práci v Západomoravském muzeu v Třebíči neměl ani tušení a ještě na jaře
1981 jsem zvažoval nástup na geologická pracoviště dolů ve Zbýšově u Brna nebo v Dolní
Rožínce (interní ani externí aspiranturu mi na škole nikdo nenabídl a vlastně jsem na teh-
dejší mineralogickou katedru ani moc nechtěl). Takže jsem se pak nemohl dočkat, až na-
stoupím v Třebíči do Západomoravského muzea, což se stalo před vojnou v červnu 1981.
První dojmy byly: pohodový kolektiv, svoboda bádání a terénních cest, i když se ode mě
očekávala především dokumentace moravských vltavínů.

Přestože v Západomoravském muzeu nikdy geolog nebyl, tuto problematiku na vyso-
ké úrovni zajišťovala dr. Svatava Ondráčková. Ač profesí botanička, spolupracovala s naši-
mi předními geology, jako byl např. třebíčský rodák prof. Jaromír Koutek, významný geo-
log působící na Karlově univerzitě v Praze. S geologem Karlem Žeberou a mineralogem
Vladimírem Bouškou vytvořila sbírku a unikátní expozici moravských vltavínů a později
s Josefem Staňkem, Františkem Čechem a Janem Kaláškem expozici Minerály a horniny
Třebíčska. Měl jsem tedy na co navazovat. Moje mateřská univerzita nejevila o pomoc své-
mu absolventovi v začátcích, ani později v muzeu, větší zájem. 

Pomocnou ruku mi však podala dr. Milada Horáková ze „satelitního“ pracoviště Geo-
industrie Jihlava, které tehdy bylo v Třebíči. Dovolila mi tam pracovat nejen na polarizač-
ním mikroskopu, ale poskytovala mi i cenné rady v začátcích. Právě od ní jsem, vzhledem
ke svému zájmu o skarnovou problematiku, dostal kontakt na významného badatele
ing. Dušana Němce, z politických důvodů kdysi „uklizeného“ z brněnské univerzity do
jihlav ské Geoindustrie. Najednou, na rozdíl od planých slibů mé mateřské univerzity, bylo
ledacos bezproblémové: odborné konzultace, spektrální analýzy (mikrosonda tehdy neby-
la), rentgeny a zhotovení výbrusů, občas cesty do terénu a společná publikace o hostákov-
ském skarnu v Časopisu pro mineralogii a geologii. Na oplátku jsem poskytoval pracov -
níkům Geoindustrie informace o nových výskytech tehdy jimi vyhledávané skarnové
scheelitové mineralizace, zajímavých pegmatitech a lamprofyrech na Třebíčsku. V této do-
bě byla moje jednoduchá metoda rozlišování kalcitu a dolomitu barvením „modrou skali-
cí“ používána pracovníky Geoindustrie až v Mosambiku a spolu s M. Trnkou (pracoval teh-
dy v Geologickém průzkumu v Brně) dotvořena a přijata jako „Zlepšovací návrh“; odměna
tehdy činila 300 Kčs.

Později postupně docházelo na zmíněnou vltavínovou problematiku. Na nálezy vltaví-
nů ani jejich lokalit „nemám oko“ a za celý život jsem žádnou novou lepší lokalitu ne -
objevil. A tak jsem pouze zrekonstruoval starší expozici „Moravské vltavíny“, rozšířil tře-
bíčskou sbírku vltavínů a tektitů koupěmi (podařilo se mi mj. získat kvalitní moravskou
sbírku J. Kafky) a uspořádal samostatně VI. celostátní vltavínovou konferenci (na organi-
zaci VII. a IX. jsem se podstatně podílel). Vltavíny mě také dovedly na moji první mezi-
národní konferenci o přírodních sklech v Praze v r. 1987. Kromě několika menších vlta -
vínových příspěvků jsem později s M. Trnkou publikoval v roce 1991 i v současnosti
ceněnou monografii „Moravské vltavíny“ a v roce 2002 dosud hojně citovanou práci
„Moldavites: a review“.

Hlavními zájmy však zůstávalo západomoravské krystalinikum a terénní výzkumy v nej-
širším slova smyslu. Podařilo se mi najít různé novinky, např. několik nových lithných peg-
matitů, a to Zárubice bohaté topazem, Kracovice s Li-minerály, topazem, hambergitem
boha tým fluorem a oxidy Sn, W, Nb…, dále Sedlatice bohaté masivním lepidolitem, Při -
byslavice s chudou Li-mineralizací a také ojedinělý malý elbait v Račicích u Hrotovic. Lo-
kalita Kracovice a později nález lamproitu u Šebkovic se ukázaly posléze velmi zajímavé
i ze světového hlediska. Za určení toho nejzajímavějšího a za mnoho dobrých rad jsem
vděčný převážně výše zmíněnému dr. M. Novákovi, ing. D. Němcovi a zvláště dr. V. Šrei-
novi (tehdy Geologický ústav ČSAV), s nimž jsem sdílel zájem o skarny a který pro mě za-
nalyzoval na elektronové mikrosondě minerály z metakarbonátových hornin a skarnů.
K dalším osobnostem, kterým vděčím za uvedení do geologické problematiky západní Mo-
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ravy náleželi dr. A. Dudek, dr. L. Rejl, dr. D. Minaříková a dr. I. Mrázek. Karel Pošmour-
ný z Ústředního ústavu geologického (dnes České geologické služby), který na Třebíčsku
revidoval některé rudní mineralizace pro geologické mapy, mě přivedl k problematice rud-
ních ložisek a historického hornictví. S ním jsem se také dostal do kontaktu s pracovníky
geologické služby a podílel jsem se na Vysvětlivkách ke dvěma listům geologických map
1:25 000 (Budíškovice a Okříšky). Za zmínku stojí i můj podíl na Mapě geochemické akti-
vity hornin 1:50 000, list Třebíč (editor Martin Novák), kdy jsem (místy pod sněhovou po-
krývkou) vyhledával místa odběru vzorků.

S Milanem Novákem jsme také v roce 1983 zahájili pravidelné letní výpravy do jižních
Čech po mramorech a pegmatitech; netušili jsme, že tam budeme mít co objevovat přes 30
let, že tam více než desetkrát pěkně pod širákem promokneme, minimálně jednou málem
zapálíme les, nachodíme mnoho kilometrů a vypijeme hodně piva. Zážitků z našich jiho-,
středo- i ojediněle západočeských cest by bylo ohromné množství.

149

Mezi Černou v Pošumaví a Bližnou v r. 2015. Všimněte si dešťových mraků v pozadí, našich věrných jihočeských
průvodců (foto M. Novák, rok 2015).



Nádherná bývala i pravidelná výroční setkání muzejníků geologů, pokaždé jinde. Tam
také do okruhu mých „mineralogických“ přátel přibyli Jirka Litochleb a později Jirka Sej-
kora, oba z Národního muzea, kteří pro mě byli významným odborným i lidským pří -
nosem.

Poté přišla „sametová revoluce“. Pro mě znamenala mj. přerušení a poté ukončení
aspirantury na Karlově univerzitě u dr. A. Dudka, kam jsem se těsně předtím přihlásil
a složil přijímačky (na nezbytné, tzv. nomenklaturní schválení OV KSČ – abych se mohl
na aspiranturu vůbec přihlásit – jsem předtím čekal dva roky, a to jsem nebyl žádný di -
sident). Důvodem byla situace, v níž se na nějakou dobu moje zájmy poněkud rozšířily
mimo geologii. Vládl tehdy všeobecný optimismus a radost ze svobody, moji kamarádi
vstupovali do politiky, různě mě přesvědčovali do všelijakých aktivit. Najednou jsem měl
pocit, že bych se měl nějak angažovat, i když nikdy ne přímo v politice. Dokonce jsem
se po nějakém váhání nechal nakonec umluvit, zúčastnil jsem se úspěšně výběrového ří-
zení a poté jsem 2 roky vykonával funkci zastupujícího ředitele zmíněného muzea v Tře-
bíči. Přežil jsem ve funkci nestabilní dobu plnou změn a tlaků nových nadřízených,
odchod několika schopných pracovníků, tři vloupání a s tím spojené návštěvy na krimi-
nálce, novinářské bláboly a lži, detailní kusovou inventuru sbírek… Brrr ! Posléze jsem
po chopil, že se doba zase tolik nezměnila a lidé zůstali stejní, vládu jedné divné strany
jen vyměnili za vládu několika divných stran. Takže jsem „politicko-ředitelskou kariéru“
v mu zeu a s tím spojené depresivní stavy rychle ukončil a vrátil se opět k minerálům
a vlta vínům.

Pak se mi ale naskytla možnost pracovat v Moravském zemském muzeu (MZM).
V každodenním dojíždění jsem neviděl problém, jen toho volného času ve vlaku na čtení
a psaní! A tak jsem 1. 1. 1995, po výběrovém řízení, nastoupil na mineralogicko-petrogra-
fické oddělení, které tehdy vedl dr. M. Novák. Teprve zde jsem si uvědomil, jakou výhodou
je každodenní styk s odborníky v oboru, ať již přímo na pracovišti, tak na blízké Masary-
kově univerzitě, na Geologické službě, apod. Je to pěkně vidět na výrazném růstu počtu
publikací za jeden rok. Svými lidskými kvalitami a širokým historicko-kulturním rozhledem
mě na tomto pracovišti rovněž značně ovlivnila kolegyně dr. A. Pfeiferová. Zapojil jsem se
také ve větší míře do různých odborných projektů a grantů, vedených vesměs dr. Novákem.
V jedné době jsme jich měli šest a sladit výkazy výsledků včetně dílčího financování bylo
chvílemi docela složité. Nejvýznamnějším počinem našeho oddělení bylo brzy poté uspo-
řádání zdařilé mezinárodní konference „Tourmaline 1997“ za účasti řady předních odbor-
níků z celého světa. Podílel jsem se tehdy na organizaci, zpracování a prezentaci některých
exkurzních lokalit. 

V roce 1999 odešel dr. Novák na přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity, kde
se zakrátko stal profesorem, posléze, po organizačních změnách, ředitelem Ústavu geolo-
gických věd. Naše úzká spolupráce však pokračovala a přetrvala dodnes. Já se stal vedou-
cím mineralogicko-petrografického oddělení MZM a tuto funkci jsem vykonával až do konce
roku 2013.

Zároveň jsem byl editorem časopisu Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, kde
jsem připravil dosud k vydání 17 ročníků (pozn.: za pomoci svých kolegů z mineralogicko-
petrografického odd. i zmíněného dr. Nováka – paleontologové z muzea až na výjimky ne -
jevili o vydávání časopisu zájem). Inicioval jsem a spoluorganizoval tehdy také dvě me -
zinárodní akce a to IX. konferenci o vltavínech, tektitech a impaktovém procesu ve
spolupráci s dr. R. Skálou (tehdy Česká geologická služba) a M. Čadou (Františkovy Láz-
ně, r. 2002), a workshop věnovaný výročí 250 let od popisu granulitu, s dr. V. Janouškem
(Náměšť nad Oslavou, r. 2004). V té době mě také nakonec přátelé přesvědčili – hlavně
dr. A. Pfeiferová, prof. M. Novák, můj školitel prof. A. Přichystal, doc. J. Leichmann
a doc. J. Zeman – abych konečně dokončil doktorát zaměřený na západomoravské mramo-
ry; stalo se tak v r. 2004.
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Tento růst a významnější mimomuzejní aktivity ukončil postupný nástup neo-nor -
malizace v našem státě, v muzeu samém se přibližně kryjící s nástupem minulého ředitele.
Zasta vení některých zavedených aktivit, např. veřejností oblíbených mineralogických
exkur zí, a preference teoretických koncepcí před konkrétní odbornou prací postupně
omezilo jakékoliv smysluplné aktivity. K českým „soudruhům“ se postupně přidala mocná
byrokracie bruselská – stali jsme se postupně všichni ti, kdo podepisovali projekty, faktury
a výkazy vlastně jen „zločinci, které dosud nechytili“. Zadávání specifických odborných slu-
žeb a vysoce kvalitních vědeckých analýz se dostalo na úroveň soutěží v nákupu tužek a čis-
ticích prostředků. Několik let jsem sice pracoval na dalších a dalších publikacích, nicméně
za sílícího pocitu, že mi vzrůstající byrokracie čím dál víc „brání v práci“. Jediným kladem
té doby byla změna financování organizace z účelových prostředků Vědy a výzkumu –
vzhledem k počtu odborných publikací jsme měli na odbornou činnost vždy dostatek fi-
nančních prostředků. Dosáhnout na grantové projekty (GAČR apod.) se, hlavně z výše
uvedených důvodů, stalo postupně komplikovaným až nemožným. Podíleli jsme se ve spo -
lupráci s Ústavem geologických věd Masarykovy univerzity na tříletém projektu „Partner-
ská síť pro spolupráci a aplikace v geoenvironmentálních a geotechnických oborech“,
financovaném EU. Znamenalo to mj. uspořádat několika odborných seminářů včetně
exkur zí, sestavení příslušných sborníků a vedení několika studentských (bakalářských) pra-
cí, ale za nesku tečných formálních překážek. Projekt jsme nakonec dokončili úspěšně, hlav-
ně proto, že jej vedli dva mladí schopní pracovníci, dr. P. Hršelová a J. Toman, které jsme
na něj mohli zaměstnat.

Bylo nutno postupně výhledově řešit budoucnost mineralogicko-petrografického od-
dělení obzvláště poté, co jsem se po čtrnácti letech rozhodl ve funkci vedoucího postupně
skončit z důvodu věku. Novým vedoucím oddělení se od 1. ledna 2014 stal můj dlouholetý
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kolega a spolupracovník na mineralogických výzkumech Mgr. V. Hrazdil, ochotný vstoupit
do nepopulárních povinností vedoucího pracovníka. Dnešní situace oddělení dokazuje, že
jeho přístup k současným muzejním aktivitám a odborné práci a zároveň i příznivé změny
ve vedení Moravského zemského muzea v loňském roce přinášejí do budoucna novou na-
ději pro kvalitní práci na poli moravské muzejní mineralogie.“

Jak dosavadní práci jubilanta a jeho publikační a muzejní činnost celkově zhodnotit?
Z níže uvedeného soupisu publikací vyplývá, že po odchodu z Třebíče do Moravského

zemského muzea mu přibylo vědeckých publikací, zaměřených na různá témata a v součas-
nosti jejich počet přesahuje 300 titulů. Převládají mezi nimi recenzované regionální publikace,
založené na výzkumu hornin se specifickým složením (mramory, skarny, turmalínové a gra-
fitické horniny), převážně na západní Moravě, v poslední době to jsou rovněž práce zaměře-
né na historické dolování nerostných surovin v prostoru Českomoravské vrchoviny, zvláště
rud drahých kovů. Ty nejkvalitnější by nevznikly bez spolupráce s dalšími spolubadateli,
z nichž lze uvést (kromě osob již uvedených) zvláště J. Cempírka, D. Buriánka, J. Leich -
manna, M. Vokáče, O. Šráčka a Z. Losose, dále R. Škodu, P. Gadase a R. Čopjakovou z pra-
coviště brněnské mikrosondy; ostatní spoluautoři jsou uvedeni v seznamu literatury. 

Dále lze uvést publikace, které souvisejí s tématy studentů-doktorandů, kterým dělal
konzultanta. Z nich lze stručně zmínit, vzhledem k ekologické problematice s vysokou cito -
vaností, problematiku supergenní arzenové mineralizace na historických lokalitách (Dlou -
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há Ves u Havl. Brodu, Kaňk u Kutné Hory) a mineralogii prohořelých odvalů v rosicko-
oslavanském revíru. Této problematiky se týkaly i některé prezentace na seminářích Tě -
žební unie. Podílel se rovněž na výzkumu Ba-Mn-bohaté rudní mineralizace v meta kar -
bonátech v Dolní Rožínce, hydrokarbonátových mineralizací a křemičitých zvětralin
serpen tinitů na západní Moravě. Tu a tam zavítal i do mimoregionální problematiky (ful-
gurit z Bedřichova, turmalinity ze Žernosek). 

Z jiného typu publikací lze zmínit četná drobná odborná sdělení (výběr je rovněž uve-
den níže) a také biografie, které zachycují vzpomínky na často málo známé badatele-prů-
kopníky, kteří by neměli být v oboru zapomenuti, protože dobrých vzorů není nikdy dost.
Některé publikace a posudky se týkaly také archeologické a historické problematiky. Na -
mátkou lze uvést práci o uplatnění nedvědických mramorů v historické moravské archi -
tektuře (s. dr. Pfeiferovou), popis neolitických kamenných nástrojů ze sillimanitu na západní
Moravě, staviva třebíčské baziliky, interpretaci původu vápna využitého při stavbě gotické-
ho hradu Rokštejna, popis středověké vápenné pece v Brtnici nebo posudky k objevu ro-
mánského kostela v Tasově. Pro třebíčskou veřejnost vytvořil několik přehledů věnovaných
mineralogicko-geologické problematice města a jeho nejbližšího okolí a pro potřeby odbo-
ru životního prostředí Okresního úřadu v Třebíči upřesnil místní geologickou mapu.

Pro jubilanta byla důležitá hlavně práce v terénu. Navštívil většinu významných lokalit
minerálů a zajímavých hornin na Moravě, ve Slezsku, v jižních a západních Čechách a řa-
du lokalit méně významných, ledasjaké také sám objevil. K jeho oblíbeným terénům nále-
ží zejména Českomoravská vrchovina a jižní Čechy, naopak nejméně poznával lokality v se-
verních oblastech našeho státu (jak řekl: „nikdy jsem nebyl na Kozákově“). Z okolních států
věnoval odbornou pozornost vybraným rakouským lokalitám (hlavně mramory) a pouze
nahodile navštívil také některé mineralogické lokality v Německu, na Slovensku, v Polsku
a v Itálii. Mimo výše uvedené přátele ze svých terénních spolupracovníků zvláště zmiňuje
J. Cichu z Prácheňského muzea v Písku a P. Škrdlu z Třebíče.

Zúčastnil se několika mezinárodních konferencí, zejména s postery, méně i s přednáška-
mi. Kromě výše uvedených, na nichž se podstatně organizačně podílel, to byly další „Konfe-
rence o vltavínech“ a to čtvrtá (Třebíč), pátá České Budějovice) a osmá (Kamenz, Němec-
ko) a sedm ročníků „Stříbrné Jihlavy“. Z mezinárodních akcí lze uvést konference „Natural
Glasses“ o přírodních sklech (1987) v Praze, „Lepidolite 200“ (1992), dále POCEEL (1998),
LERM (2003), IMA v Budapešti (2010), Goldschmidt 2011 v Praze, sjezdy MinPet v Rakou-
sku (Eggenburg 1994, Graz 2013). Z dalších lze jmenovat např. mineralogické středoevrop-
ské konference „Magurka 2000“ na Slovensku, Miskolc (2000) v Maďarsku, Szklarska Pore-
ba (2006) v Polsku, pravidelné odborné konference Těžební unie, příp. několik sjezdů České
geologické společnosti; na posledním v r. 2015 se podílel na organizaci sjezdové exkurze.
Obvyk lá je účast oslavence na každoročních „Sjezdech českých a slovenských muzejních geo-
logů. Na některých se podstatně zúčastnil i organizačně, zejména výklady na exkurzích.

Kromě muzejních výzkumných projektů, financovaných Ministerstvem kultury ČR,
dříve dílčích (např. Klasické lokality minerálů na Moravě), je to v poslední době dlouho-
dobý projekt DKRVO MK 000094862 – institucionální financování na dlouhodobý kon-
cepční rozvoj výzkumné organizace MZM. Spolupracoval rovněž na dvou projektech fi -
nancovaných AV ČR (problematika turmalínových mineralizací a tremolitového litotypu
mramoru) a GAČR (odraz variské exhumace moldanubika v kulmských slepencích, turma-
línová problematika), vedených dr. M. Novákem a dr. J. Kotkovou.

Kromě typicky muzejní práce – správa, evidence, inventarizace a rozšiřování sbírek –
se mnohokrát věnoval prezentaci mineralogicko-geologických poznatků směrem k nejširší
veřejnosti. Samostatnou kapitolu v tomto směru představují jeho dlouholeté kontakty
s exter ními laickými spolupracovníky – sběrateli minerálů. Z jeho zkušenosti vyplývá, že sku -
tečných sběratelů-odborníků (čímž se samozřejmě nemyslí pouze profesionálové a absol-
venti vysokých škol), tedy těch, kteří nerosty aktivně vyhledávají a zajímají se o jejich slo-
žení a původ, je relativně málo. Převládají sběratelé-shromažďovatelé, nezřídka prahnoucí
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zejména po informacích, co kde lze najít, aniž by sami byli ochotni nějaký zajímavý údaj
sdělit. Objevují se postupně i čistě komerční typy, které jinak minerály nijak nezajímají. Vá-
ží si zejména těch sběratelů, kteří jsou ochotni poskytovat nějaký materiál (např. studijní)
muzeím, ať již darem nebo koupí. Jejich sběry totiž poskytují užitek a radost nejen badate-
lům, ale i nejširší veřejnosti, a to někdy až po mnoha letech. Není jich málo. Výjimečnou
osobností v tomto směru je M. Nepejchal ze Šumperka. Bylo by ovšem možné jmenovat
i opačné příklady těch, kteří pouze „vykořisťují“ naleziště a materiál poté pečlivě na léta
ukrývají. Snad si jej nakonec berou do hrobu, ale jistojistě mají ke skutečným sběratelům
daleko. S návštěvami sběratelů i laických zájemců o minerály v muzeích souvisí určování
donesených „kamenů“. V Třebíči i v Brně to byly a jsou minimálně desítky až první stovky
návštěv ročně. Od určování nahodilých „kamínků z dovolené“ až po identifikaci minerálů
sběratelům a studentům. Samostatnou kapitolou by bylo určování „meteoritů“, ve skuteč-
nosti strusek, železitých konkrecí a jiných umělých artefaktů.

K práci muzejníka nedílně patří i výstavy a expozice. Shodou různých okolností jubi-
lant samostatnou expozici vytvořil pouze v Západomoravském muzeu v Třebíči, a to expo-
zici o mineralogii, geologii a dolování v Jemnici (tehdy pobočka ZMM) a jejím okolí (ne-
dávno byla bez náhrady zrušena). Zásadní byla v tomto směru také rekonstrukce původní
unikátní muzejní expozice Moravské vltavíny, umístěné v křížové chodbě bývalého klášte-
ra v Třebíči (rovněž je již zrušena). V Třebíči rovněž vytvořil také několik menších výstav
věnovaných mineralogickým přírůstkům, místním ametystům, třebíčským sběratelům aj.
V Brně inicioval, a se spolupracovníky realizoval, větší a významnější výstavu „Nekonečný
příběh mramoru“. S muzejními kolegy se podílel rovněž jak na větších a význačnějších (Ka-
meny zvěrokruhu, Pegmatity – pokladnice drahokamů, Zlato – symbol moci a bohatství),
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tak častěji na méně rozsáhlých výstavách jak v MZM (cca 20), tak i v jiných muzeích
v ČR – realizace zápůjček minerálů z našich sbírek (Stříbro, Příbram, Prostějov, Opava,
Znojmo aj.) a to včetně seminářů Těžební unie (cca 10).

Podílel se také na přednáškové činnosti a vedení exkurzí, v průměru asi 2–3 přednášky
ročně. Bohatá je jeho spolupráce se školami, dříve hlavně uspořádání a doplnění školních
sbírek, později hlavně exkurze, mj. pořádané i pro širokou veřejnost. V Třebíči po 2 roky
vedl Mineralogický kroužek při Domě dětí a mládeže. V Brně se svými kolegy dlouho
spolupracuje s dětským mineralogickým kroužkem, vedeným K. Psotovou; zmínit lze zvláš-
tě pravidelné „Mikulášské nadílky minerálů“. Ve spolupráci s jinými institucemi, např.
s Ekologickým střediskem Chaloupky v Nové Brtnici u Třebíče, přednášel na odborných
seminářích pro učitele základních škol a účastnil se hodnocení soutěží (např. Celostátní ko-
lo Zlatého listu v r. 2015). Z dalších podobných aktivit lze zmínit např. pomoc při tvorbě
naučných stezek, místních turistických průvodců a sestavení školní mapy (býv.) okresu Tře-
bíč včetně vysvětlujícího textu. Pravidelné byly rovněž výklady v muzejních expozicích a na
výstavách, v průměru tak 10 ročně.

Příležitostně oponuje bakalářské, diplomové a doktorské práce a je členem přísluš-
ných zkušebních komisí (celkem cca 5× ročně), až na výjimky na Ústavu geologických věd
Masarykovy univerzity v Brně. Tamtéž po 5 let externě přednášel (výběrová přednáška)
obor „Montanistika“, věnovaný historickým aspektům ložiskové geologie. Studentům rov-
něž pomáhá s přípravou prezentací a prvních publikací.

Je členem „Společnosti pro mineralogii a geologii (od r. 1976) a redakčních rad něko-
lika regionálních odborných časopisů, zejména Minerálu (od založení v r. 1993), Bulletinu
Miner. petr. odd. Národního muzea v Praze a Acta Rerum Naturalium Jihlava. Dlouhodo-
bě recenzuje rukopisy předkládané do odborných časopisů (cca 5× ročně).
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Vzpomínky jubilanta zapracované do tohoto článku zachycují jeho osobní vývoj od
nadšeného chlapce dychtícího po nových nálezech a informacích o minerálech v době, kdy
jejich množství bylo o mnoho řádů nižší než dnes, až po zkušeného vědce a muzejního pra-
covníka, který v současnosti pracuje v překotně se rozvíjejícím světě, který je informacemi,
mnohdy nadbytečnými až nepravdivými, značně přehlcen. Jeho vzpomínky zároveň odrá-
žejí změny ve vývoji společenosti za posledních cca 50 let, počínaje časy „reálného socia-
lismu“, přes nadšení po listopadových údálostech až po určité znechucení v posledních le-
tech z postupně narůstající byrokracie a bujícího formalismu, potlačujích smysluplnou
práci. Náš článek je proto formulován poněkud osobněji, než je u biografií zvykem, ale do-
mníváme se, že podobné příspěvky, ač do určité míry jistě subjektivní, jsou potřebné. 

Do dalších let přejeme svému spolupracovníku a kamarádovi hlavně pevné zdraví,
celko vou pohodu, spolehlivé přátele a dostatek humoru, které mu pomáhaly překonávat
překážky na všech životních cestách (nejen těch geologických). 

Milan Novák a Vladimír Hrazdil
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