ISSN 1211–8796

Acta Mus. Moraviae, Sci. geol.
CIV (2019): 2, 255–258, 2019

K DEVADESÁTÝM NAROZENINÁM
PROF. RNDr. BOHUSLAV FOJTA, CSc.,
SPOLUPRACOVNÍKA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

Dne 22. listopadu 2019 se dožívá významného životního jubilea mineralog a geochemik RNDr. Bohuslav Fojt, CSc., profesor na Ústavu geologických věd Masarykovy univerzity v Brně. Rodák ze Zábřehu na Moravě po studiu na přírodovědecké fakultě v Olomouci
(přírodopis-chemie), poté na univerzitě v Brně (mineralogie a petrografie) a ukončení aspirantury v roce 1958 spojil svoji profesní dráhu s Masarykovou univerzitou v Brně (tehdy
Universita J. E. Purkyně). V roce 1962 byl členem čs. geologické expedice ve Vietnamské
demokratické republice. Vedle vědecké a pedagogické činnosti zastával na přírodovědecké
fakultě UJEP funkci proděkana pro vědeckovýzkumnou činnost a v letech 1986–1989 byl
vedoucím Katedry mineralogie a petrografie. V roce 1980 byl jmenován profesorem a i po
odchodu do důchodu tam nadále odborně pracoval
a udržoval úzké kontakty se spolupracovníky a svými
následovníky. Vychoval řadu odborníků, kteří se uplatnili jak při vědeckých výzkumech rudních mineralizací, tak i v ložiskové praxi na našich i zahraničních
lokalitách a odborných ústavech. Na vlastním Ústavu
geologických věd Masarykovy univerzity dnes působí
jako mineralog a ředitel doc. RNDr. Zdeněk Losos,
CSc., zabývající se stejnými odbornými tématy jako
jeho bývalý učitel prof. B. Fojt.
Zmíněné období Fojtova života bylo podrobně
zpracováno v biografiích J. Skácela, J. Staňka a J. Štelcla k jeho šedesátinám, které také uvádějí jeho bibliografii do r. 1989. V podrobnostech dále odkazujeme
na podobnou biografii Z. Lososa (2005), uveřejněnou
v tomto časopisu k 75. narozeninám jubilanta.
Prof. B. Fojt vstupoval na svoji odbornou dráhu
v době velkých společenských změn po druhé světové válce, kdy změněná politická situace v Československu vedla k nebývalé podpoře vyhledávání
různých nerostných surovin, zejména rud železa
a později i barevných kovů. Jeho celoživotním působištěm a láskou se staly Jeseníky a Rychlebské hory
se svými historickými opuštěnými doly a hornickou
tradicí. Tehdy také byly příslibem možných nečekaných objevů. Jak vzpomínal dr. J. Skácel, první expedice tu měly po roce 1945 povahu „expedic do
neznáma“. Válkou postižené hospodářství, obtíže v zásobování, výměna obyvatelstva v pohraničí, zapome- Prof. RNDr. Bohuslav Fojt, CSc., na jedné
nuté báňské práce i malá znalost geologických poměrů, z exkurzí do Jeseníků. (foto L. Jarošová).
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komplikovaly jakékoliv práce. Na druhé straně byly v této době postupně geologicko-průzkumné práce státem bohatě dotovány a brzy vznikly i samostatné průzkumné organizace.
Svůj význam pro poznání ložisek Jeseníků tehdy mělo i Moravské zemské muzeum
(MZM), v němž byl uložen cenný sbírkový materiál minerálů a hornin z předválečných
a válečných výzkumů. Nacházela se tam i příslušná starší německá literatura včetně obsáhlého rukopisu E. Burkarta z oboru topografické mineralogie Moravy. Působil tam neúnavný sběratel minerálů, mineralog dr. T. Kruťa, který měl v té době nejen prochozenou
velkou část severní Moravy, ale začínal se také intenzívně zabývat dříve málo prozkoumanou oblastí Slezska. Někdy v té době se cesty obou mineralogů nerozlučně protnuly a jejich spolupráce a hlavně přátelství překonala desetiletí. Zažili spolu nejen mnoho odborných diskusí, ale také veselých i vážných příhod v terénu společně s dalšími přáteli, z nichž
lze zmínit např. dr. D. Kopu ze Slezského zemského muzea nebo zmíněného dr. J. Skácela, který se podstatně podílel na ložiskově-průzkumných pracech v Jeseníkách.
Dr. B. Fojt se od začátku své práce orientoval na rudně-geologickou problematiku a to
vedle vědeckého výzkumu i ve smyslu ložiskové praxe. Studoval tisíce nábrusů, mineralogii,
petrografii, struktury a textury rud, izotopické složení minerálů, geochemii ložisek a úložní
poměry zrudnění nezřídka přímo v opuštěných i nově otevřených důlních dílech. Pracoval
v okolí Zlatých Hor, Nové Vsi u Rýmařova, Jeseníku, Horního Benešova, Horního Města,
v Zálesí a na desítkách dalších rudních ložisek a výskytů celé oblasti. Zájem o rudní ložiska
byl také příčinou jeho kladného vztahu k širší montanistické problematice a úctě k hornickým tradicím, z nichž se kdysi zrodila mineralogie a geologie jako vědecké obory.

Trojice badatelů, kteří úzce spolupracovali na mineralogicko-geologickém výzkumu Jeseníků.
Uprostřed B. Fojt, vlevo T. Kruťa, vpravo J. Skácel (fotografie z padesátých let 20. století, archiv MZM).
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Autora tohoto příspěvku tak přivedl prof. Fojt k zájmu o historické dolování drahých
kovů, byť ne v Jeseníkách, ale na Českomoravské vrchovině, která má také dávnou horní tradici, kterou je třeba do budoucna udržovat. Zdařile tam k poznání mineralogie rud a montánní historie v současnosti přispívá zejména bývalý Fojtův student RNDr. K. Malý, Ph.D.,
působící jako mineralog a ředitel Muzea Vysočiny v kdysi slavném báňském městě Jihlavě.
Poznání historického hornictví v Jeseníkách (Zlatohorsko, Jeseník-Zlatý Chlum, aj.) také významně rozšiřuje a podporuje RNDr. J. Večeřa. Rudní mineralogii se intenzívně věnují i jeho další žáci, jako např. doc. RNDr. Jiří Zimák, CSc. a RNDr. Zdeněk Dolníček, Ph. D.
Do sbírek mineralogicko-petrografického oddělení MZM poskytl prof. B. Fojt velké
množství cenného materiálu z oblasti Českého masivu, ale i zahraničních expedic (Vietnam). Převážnou většinu vzorků nezištně daroval, stejně jako početnou odbornou literaturu. Mezi vzorky dominuje dobře lokalizovaný a určený rudní materiál ze severní Moravy
a Slezska, což je pro muzeum obzvláště významný přínosem, neboť hlavní aktivity odborných pracovníků tam nikdy nebyly blíže zaměřeny ani na rudní minerály ani na severní příhraniční oblasti na východě České republiky. Mineralogicko-petrografické oddělení MZM
rovněž vděčí prof. Fojtovi za příspěvky do odborného časopisu Acta Musei Moraviae,
Scientiae geologicae (jejich soupis od roku 2005 je uveřejněn níže). Uveřejnil zde v letech
2000 a 2001 s dalšími spolupracovníky (Hladíková, J., Kalenda, F., Večeřa, J.) rozsáhlý
souborný přehled o největším rudním revíru v Jeseníkách, o Zlatých Horách ve Slezsku
(A. Historie těžby; B. Přehled literárních poznatků; C. Geologie; D. Mineralogie a E. Geochemie stabilních izotopů). Od této doby se zabýval dalšími revizemi mineralogie
a geochemie menších rudních ložisek v Jeseníkách i jinde; v poslední době se věnoval výzkumu zlata se svým dlouholetým spolupracovníkem, sběratelem minerálů M. Nepejchalem ze Šumperka, a výsledky publikoval v našem muzejním časopisu. Vděčíme mu i za kvalitní recenze mnoha rukopisů jiných autorů, které zvýšily úroveň našeho časopisu. Prof.
Fojt vždy stavěl na terénním a mikroskopickém výzkumu a s postupným návratem geologicko-průzkumných aktivit do České republiky v souvislosti s novou surovinovou politikou
Evropské unie budou jeho mnohé práce i jím nasbíraný materiál uložený v MZM, ale i ve
Slezském zemském muzeu (i jinde) jistě získávat na významu.
Pracovníci mineralogicko-petrografického odd. Moravského zemského muzea přejí
panu prof. B. Fojtovi k jeho jubileu hodně zdraví a pohody a děkují mu za vše, co (nejen)
pro nás vykonal a jistě ještě vykoná.
Zdař Bůh
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