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RNDr. LUBOMíR MALÝ - ŽiVOTNÍ JUBILEUM 

Dne 14. ledna 2003 se dožil životního jubilea -70 let - významný báňský odborník
- geolog pan RNDr. Lubomír Malý. Celý svůj život od studentských let zasvětil studiu
a průzkumu v rosicko-oslavanské uhelné pánvi, geologické stavbě a ověřování uhlonos
ného vývoje permokarbonu boskovické brázdy.

Narodil se 14. ledna 1933 v Pohořelicích v rodině učitele. Později se rodina odstě
hovala do Brna, kde začal také se školní docházkou. V roce 1951 ukončil studium na
gymnasiu a téhož roku započal studium odborné geologie na přírodovědecké fakultě
v Brně. Po dobu vysokoškolských studií vykonával dlouhodobou praxi v Rosických
uhelných dolech. Po ukončení vysokoškolských studií v roce 1955nastoupil v Rosických
uhelných dolech do funkce geologa na podnikovém ředitelství RUD v odboru hlavního
měřiče a geologa. V báňském provoze řešil řadu problémů ložiskové geologie, počínaje
geologickým mapováním, řízením průzkumných prací spojených se zaváděním nových
dosud neaplikovaných metod (podzemních hlubinných vrtů), řešením problematiky
otvírky ložiska, přípravy a dobývání a ukončení těžby. Navázal spolupráci Rosických
uhelných dolů s řadou odborných pracovišť, např. Geologickým průzkumem, Ústavem
užité geofyziky, Geofyzikou Brno, VVUÚ Ostrava-Radvanice, katedrami geologických
věd na přírodovědecké fakultě UlEP v Brně, katedrou ložiskové geologie na Přírodově
decké fakultě UK v Praze, Vysokou školou báňskou TU v Ostravě, Moravským zemským
muzeem v Brně atd.

RNDr. Lubomír Malý navrhl a řešil průzkumný záměr v hlubině za účelem ověření
uhlonosného vývoje permokarbonu boskovické brázdy ve velkých hloubkách, dále ově
ření zbytkových uhelných zásob ve stařinách. Řešil komplexnost záměrů k ověření no
vých ložiskových výskytů, např. grafitového ložiska čučicko-oslavanského, ověření ak
tivního zrudnění permokarbonských sedimentů boskovické brázdy, realizace průzkumu,
otvírky a těžby kameni va na nových lokalitách západně od Brna. Řadu dalších záměrů
realizoval ve spolupráci s výzkumnými ústavy a průzkumnými organizacemi, například
geofyzikální ověření reliéfu podloží boskovické brázdy (Geofyzika Brno, kombinovaný
gravimetrický průzkum povrch-důl, využití důlně seismických metod pro podrobné ově
ření stavby uhelných slojí, využití aparatury Vibroseis k ověření hlubší geologické stav
by boskovické brázdy, řešení problematiky průtrží uhlí a plynu ve velkých hloubkách,
využití likvidovaných dolů pro ekologické účely (VVUÚ Radvanice), návrh podpovr
chového vedení trasy teplovodu Dukovany-Brno (Geotest Brno), návrh řešení dálničních
tras západně od Brna (dálniční trasa - tunelová Kuřim-Rozdrojovice-Rokle /přehrada/
dálnice Dl), dálniční trasa boskovickou brázdou na úseku Ostrovačice-Kuřim (bez kon
taktu s obcemi) aj.

Od roku 1956 na základě návrhu katedry geologických věd přírodovědecké fakulty
UlEP Brno byl na této fakultě externím vyučujícím (Základy hornictví, Geologie uhel
ných ložisek, Oceňování ložisek a výpočet uhelných zásob, Vrtná technika). Dále reali
zoval pro posluchače odborné geologie kursy důlního mapování. Později v 70. letech
přednášel "Geologii ložisek kaustobiolitů".

Na úseku pedagogické činnosti je třeba vzpomenout vedení diplomových prací.
Vedlpráce posluchačů odborné geologie na přírodovědecké fakultě UlEP v Brně, na Vy
soké škole báňské v Ostravě, na pedagogické fakultě v Brně. Celkem bylo těchto absol-
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ventů 24. Je třeba podotknout, že jím uplatňovaná vysoká náročnost při konečném vy
stoupení přišla absolventům vstupujícím do praxe vhod.

K této činnosti rovněž náleží působení na průmyslové škole hornické v Zastávce
u Brna a ve Zbýšově. Na tuto činnost kladl Lubomír Malý mimořádný důraz. Nešlo pou
ze o získání vědomostí, ale šlo o dotváření mezilidských vztahů. Ke vzdělávací aktivitě
rovněž náleží jeho exkurzní činnost. Byla určena nejen pro studenty, ale též pro nejširší
veřejnost. RNDr. L. Malý se podílel na realizaci exkurzí do terénu v blízkosti bydliště,
ale rovněž do míst mimořádně významných, spjatých s historií. Z těchto programů orga
nizovaných pod záštitou ČSVTS, školských orgánů, osvětových organizací, vlastivěd
ných spolků, Moravského zemského muzea byla navštívena řada objektů, které přispěly
výrazně ke vzdělávání účastníků. Rovněž je třeba připomenout přípravu a realizaci za
hraničních zájezdů pořádaných Hornickou společností při ČSVTS s bohatým programem
kulturním, ale i technickým. V rámci popularizace geologických věd má L. Malý záslu
hu na uskutečnění řady přednášek, výstav, vytýčení nových exkurzních tras, vybudování
naučných stezek. Tuto činnost Lubomír Malý realizoval v rámci České geologické spo
lečnosti a Hornické společnosti v rámci ČSVTS.

Jednou z realizovaných naučných stezek je "Naučná stezka permokarbonem bosko
vické brázdy", kterou pod vedením RNDr. Lubomíra Malého vytvořil kolektiv měřičů
RUD Zbýšov v roce 1988 na Zaklášteří v Oslavanech na levém břehu řeky Oslavy. Tato
naučná stezka byla však vandaly zničena. Opět zásluhou L. Malého byla pro širokou ve
řejnost a naše i zahraniční odborníky znovu objevena a obnovena v roce 1999. Jde o lo
kalitu mimořádných hodnot, zahrnující ucelené defilé stratigrafického vývoje permokar
bonských vrstev v boskovické brázdě. Tato lokalita se řadí svým významem mezi
nejpřednější v Evropě a stala se jedním z nejpozoruhodnějších míst na Rosicku-Osla
vansku.

V roce 1988 byl Lubomír Malý zvolen předsedou brněnské pobočky České geolo
gické společnosti. Stěžejním úkolem se tehdy stala realizace společného sjezdu Ceské
geologické společnosti a Slovenské geologické společnosti. Tento poslední XXVII. spo
lečný sjezd se uskutečnil 8.-10. 10. 1993 v Brně.

Na základě pozitivního hodnocení a za zrealizování tohoto sjezdu byl RNDr. Lubo
mír Malý jmenován čestným členem České geologické společnosti.

Spolupráce s vysokoškolskými pracovišti se rozvíjela v 70. letech. Společně s ka
tedrou ložiskové geologie na Přírodovědecké fakultě Karlovy university (doc. Dr. V. 
Havlena DrSc., doc. Dr. 1. Pešek, DrSc.) realizoval první terénní uhelný seminář na ex
ploatovaném ložisku. Tato akce doznala velký ohlas. Vzešel návrh realizovat v Rosic
kých uhelných dolech odborné konference, řešící problematiku geologické stavby uhel
ných ložisek ve velkých hloubkách. Jako vědecký tajemník hornické společnosti
ČSVTS v RUD L. Malý připravil a realizoval vědecké konference, které měly celostát
ní charakter. Konference se konaly v letech 1979, 1983, 1987, 1992, 1995. Byl samo
zřejmě i editorem sborníků těchto konferencí. RNDr. Lubomír Malý je jedním ze za
kládajících členů Vlastivědné společnosti Rosicko-Oslavanska se sídlem v Oslavanech.
Pracuje v sekci hornické. Pro rok 2003 přijal jako stěžejní úkol- zorganizovat navazu
jící konferenci - Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloub
kách, s termínem uskutečnění - září 2003. Bude to v pořadí šestá konference na danou
tématiku. Na tomto úkolu spolupracuje s Masarykovou univerzitou Brno a Karlovou
universitou Praha.

RNDr. Lubomír Malý celý svůj život věnoval vědecké práci v geologické oblasti ro
sicko-oslavanského uhelného revíru. Výsledky jeho práce jsou velkým přínosem nejen
pro Rosicko-Oslavansko, ale pro celé československé a české hornictví. Během let vydal
přes devadesát publikací a odborných statí publikovaných jak samostatně, tak v odborné
literatuře.

208



Ocenění dr. Lubomíra Malého:

1979 - pamětní bronzová medaile při příležitosti 60. výročí UJEP Brno za spolupráci
s katedrami geologických věd PF UJEP

1983 - Krajská cena Řehoře Mendla
1988 - Státní cena - člen kolektivu vedeného akademikem Štelclem - vědecké objas

nění hlubinné stavby východního okraje Českého masívu a jeho nerostného po
tenciálu

1993 - čestný člen České geologické společnosti - realizace společného sjezdu XXVII.
České geologické společnosti a Slovenské geologické společnosti (Brno 8.-10.
10. 1993)

2003 - Nejvyšší ocenění města Oslavan za celoživotní práci a angažovanost ve pro
spěch Oslavanska

Jarmila Plchová
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