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RECENZE – BESPRECHUNGEN – REVIEWS

Z HISTORIE STUDIA A VYUŽÍVÁNÍ NEROSTNÉHO BOHATSTVÍ JESENICKA.
Sborník referátů historického semináře pořádaného při VI. Svatováclavském česko-polsko-
německém vlastivědném setkání v Jeseníku, Vlastivědné muzeum Jesenicka, Jeseník, 2006

V rámci VI. Svatováclavského mezinárodního setkání pořádaného tradičně v Bílé Vo-
dě a ve městě Jeseníku se uskutečnil dne 27. 9. 2006 i průvodní historický vlastivědný se-
minář na téma „Z historie studia a využívání nerostného bohatství Jesenicka“. Předmětem
zájmu však nebyly jednotlivé poznatky a technická řešení, ale především ti, kteří se o toto
zasloužili. Neboť, jak je v lidských dějinách bohužel obvyklé, tito lidé bývají nejdříve za-
pomenuti.

Seminář otevřel souhrnný pohled na poznávání a těžbu nerostných surovin na Jese-
nicku od nejstarších dob a srovnání se stavem na konci 20. stol. Další příspěvky již byly
věnovány jednotlivým oblastem lidského podnikání ve světě nerostných surovin. Připo-
menuty byly doby zalednění Jesenicka a využívání souvkových materiálů v nejstarších his-
torických dobách. Poté následovala historie sklářství v severní části Jesenicka a dolování
zlata jak na české straně (nyní Jesenicko), tak na polské straně bývalého knížectví Niské-
ho.
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Přes připomenutí života a díla ing. F. Kieglera, chemika, geologa a vlastivědného pra-
covníka Jesenicka, se seminář tématicky posunul do sféry technického využívání vyvřelých
hornin, především granitoidů. Byly připomenuty osudy a výsledky Zemské kamenické 
a sochařské školy v Žulové a život a dílo velkého sochaře Jesenicka Josefa Obetha.

Následovalo shrnutí dění po 2. světové válce. Přehledně byl připomenut geologický
výzkum a průzkum na Jesenicku a v jeho okolí a podrobněji byly přiblíženy aktivity Geo-
logického průzkumu, Uranových dolů a Rudných dolů Jeseník v okolí obce Bílá Voda.

Pozornost byla věnována i historii hydrogeologických výzkumů s informací o nejnově-
jších poznatcích o minerálních vodách Jesenicka. Na ně navázalo shrnutí o vývoji geo-
morfologických výzkumů na Jesenicku, včetně přiblížení historie leteckého snímkování 
a jejich užití při studiu a využívání krajiny.

Vzpomínkou na dalšího vynikajícího vlastivědce, geologa a tvůrce Turistického prů-
vodce Jesenicka Vladimíra Knoze byl zahájen poslední blok semináře, věnovaný přímo
kulturním a technickým památkám Jesenicka, jejich ochraně a významu při rozvoji ce-
stovního ruchu.

Všechny příspěvky jsou řádně a přehledně doplněny citacemi použité literatury, spolu
s četnými mapkami a obrázky. Rovněž tak jsou při každém příspěvku zařazena resumé 
v dalších dvou jednacích jazycích semináře.  Celý sborník je přehledně uspořádán a mů-
žeme říci, že dobře poslouží všem zájemcům jak o vlastní historii Jesenicka a jeho blízké-
ho okolí, tak zájemcům o nerostné bohatství Jesenicka a jeho využívání. Výběrem témat 
a díky přístupu jednotlivých vysoce graduovaných autorů se podařilo ve 177 stránkovém
sborníku předložit široké veřejnosti velmi výstižné, přehledné a současně podrobné po-
jednání o výše charakterizované tématice v historickém rozpětí tisíců let. Sborník je mož-
né zakoupit ve Vlastivědném muzeu Jesenicka v Jeseníku.

Dr. Jan Hauk,
geolog Vlastivědného muzea Jesenicka
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