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Předmluva ke stému ročníku Časopisu Moravského zemského muzea
s ohledem na geologické vědy

Předkládaným druhým číslem časopisu Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae
2015/2 dovršuje tento časopis stý ročník, 120 let pak uplynulo od vydání první geologicky
zaměřené práce v časopisu vzniklém na půdě Moravského zemského muzea.
V roce 1895 vyšel totiž první ročník muzejního časopisu se dvěma geologicky zaměřenými publikacemi. Tehdy se nazýval v originálu „Museum Francisceum Annales (česky
„Ročnice Františkova muzea“). Tehdejší práce člena muzejního odboru c. k. profesora
dr. F. Dvorského měla mineralogicko-muzejní zaměření: Moravské nerosty a horniny Františkova muzea a jich žádoucí doplnění. Byla psaná česky, což v té době nebylo v Brně ani
v muzeu zdaleka obvyklé, jak ostatně dokazuje i druhý, geologicko-paleontologický příspěvek a to Geologisch-paläontologische Mittheilungen aus dem Franzens-Museum, od profesora
A. Rzehaka, jednatele kuratoria muzejního odboru.
Pod názvem Museum Francisceum Annales časopis vycházel jen v letech 1895–1898,
poté pod názvem Časopis Moravského musea zemského od roku 1901 do roku 1948. Samostatná řada Časopisu Moravského muzea, Vědy přírodní (Acta Musei Moraviae, Scien-
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tiae naturales) byla vydávána do r. 1996 a od roku 1997 se oddělila samostatná řada
AMM – vědy geologické. Muzejnímu časopisu, který v různém počtu vždy uveřejňoval mineralogicko-geologické články, se podařilo překonat různá období politických změn včetně
dvou světových válek a lze jen doufat, že se mu bude v nějaké formě dařit i nadále v dnešním globalizovaném světě plném nečekaných a zásadních proměn.
Do předkládaného „jubilejního čísla“ jsme se rozhodli zařadit reprint čtenáři často žádané publikace zmíněného dr. F. Dvorského: O předních nalezištích nerostů na západní Moravě z r. 1898. Jde o jeden z pozoruhodných mineralogických článků v uvedených Annales
(ročník 4, 91–106), který dodnes neztratil svoji hodnotu. Opatřili jsme jej navíc stručnými
poznámkami (jsou uváděny kurzívou pod čarou), které komentují stav tehdy uváděných poznatků z pohledu dneška.
V Brně 5. srpna 2015
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