
Zemřel Prof. Stanislav Mareš

     V úterý  14.  června  jsme  se  rozloučili  s oblíbeným 
kolegou,  učitelem  a  zejména  významným  vědeckým 
pracovníkem Stanislavem Marešem, který zemřel po delší 
nemoci 5. června 2016. 
    Prof.  Stanislava Mareše si  budeme navždy pamatovat 
jako uznávaného odborníka v oblasti geofyzikálních měření 
ve  vrtech.  Jeho  cesta  k odborné  proslulosti  nebyla 
jednoduchá a přímočará. Po ukončení základního školního 
vzdělání  a  gymnasia  s maturitou  v r.  1951  pokračoval 
v univerzitním  studiu  po  přestávce  v r.  1952.  Již  během 
studia  na  Přírodovědecké  fakultě,  se  zapojoval  do 
výzkumné činnosti na katedře užité geofyziky. Po ukončení 
PřFUK nastoupil zde jako asistent v r. 1956. Jeho odborná 
kariéra  byla  přerušena  uvězněním  v letech  1960-1962 

z politických  (náboženských)  důvodů  a  potom  nastoupil  do  karotážního  střediska  n.p. 
Geologický  průzkum  v Tuchlovicích.  Zde  začal  jako  dělník  na  vrtech,  později  operátor 
karotážní skupiny, následně přešel do interpretačního oddělení karotážního střediska, kde se 
posléze stal vedoucím tohoto oddělení. V roce 1967 se opět vrátil na Přírodovědeckou fakultu 
a  působil  zde  v pracovních  zařazeních  inženýr-geofyzik,  vědecký  a  samostatný  vědecký 
pracovník na katedře užité geofyziky. V roce 1991 byl jmenován profesorem užité geofyziky.
     Pedagogická činnost prof. Mareše spočívala v přednáškách a vedení praktických cvičení 
předmětu „Geofyzikální měření ve vrtech“ a také „Geofyzikální metody pro hydrogeology“. 
Jeho odborná erudice se uplatnila v přípravě doktorandů a také v organizování a odborném 
vedení  postgraduálních  kursů,  věnovaných zpracování  a  interpretaci  karotážních  dat.  Jeho 
učební texty pro postgraduální studium a autorství dvou vysokoškolských učebnic vydaných i 
v zahraničí budou trvalou připomínkou jeho působení na PřFUK. Býval školitelem domácích i 
zahraničních doktorandů.
     Od r. 1970 se prof. Mareš podílel na základním výzkumu v řadě státních výzkumných 
úkolů,  od  r.  1990  byl  nositelem grantů.  Předmětem  jeho  výzkumů  byly  zejména  otázky 
pohybu vody ve vrtech a z toho vyplývající poznatky o pohybu vody v kolektorech a jejich 
hydraulických  vlastnostech.  Výsledky  výzkumu  přednášel  na  konferencích  doma  i 
v zahraničí.  V rámci  spolupracujících  univerzit  prof.  Mareš  také  proslovil  přednášky  o 
výsledcích  svých  prací  v několika  univerzitách,  např.  v Lipsku,  Freiburgu,  Lulea,  Oulu, 
Helsinkách, Padově, Houstonu, Lincolnu, Havaně, aj.
     Prof.  Mareš  byl  členem České geologické  společnosti,  aktivním členem ČAAG. Při 
konferenci EAGE – Near Surface Geophysics konané v Praze 2003 byl odborným garantem - 
předsedou odborné sekce a významně se podílel na organizaci této konference. Je autorem 
nebo spoluautorem 40 původních odborných statí  v recenzovaných časopisech, 8 krátkých 
původních  sdělení  a  25  prací  aplikačního  zaměření.  Vysoká  úroveň  jeho  pedagogické  i 
výzkumné činnosti byla podložena aktivní znalostí  čtyř  světových jazyků. Jeho činnost na 
PřFUK  byla  oceněna  střibrným  odznakem  PřFUK  v r.  1976  a  zasloužilým  pracovníkem 
rezortu ČGÚ v r. 1982. Oblíbenost Standy Mareše pramenila zejména z toho, že své znalosti 
nezištně předával mladším spolupracovníkům.
     Na oslavě svých osmdesátých narozenin na přírodovědecké fakultě si pamatujeme Standu 
Mareše při plné síle, bohužel časem začaly ubývat jeho síly a na katedře byly jeho navštěvy 
stále  méně  časté  a  poslední  2  roky  se  již  nemohl  samostatně  pohybovat.  Při  posledním 



rozloučení se Standou Marešem se shromáždila spolu se spolupracovníky z PřFUK i skoro 
kompletní  společnost  karotážníků  z ČR.  I  to  svědčí  o  velké  úctě,  vděčnosti  a  respektu 
k osobnosti  prof.  Stanislava  Mareše  dané  jeho  vysokou  odborností  spojenou  s vysokou 
morální kvalitou a bezúhonností charakteru,  kterou si zachoval během celého působení na 
Karlově Univerzitě. Proto bude Standa Mareš stále v našich vzpomínkách i nadále přítomen. 

Miroslav Kobr


