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Abstrakt 
Tento p�ísp�vek p�ipomíná šedesáté výro�í založení katedry užité geofyziky na p�írodov�decké fakult� Univerzity Karlovy v Praze. 

Náplní p�ísp�vku je vzpomínka na odbornou geofyzikální literaturu v po�átcích výchovy geofyzik� na vysokých školách v �eské republice. 
Základní u�ebnice byly z po�átku v angli�tin� (Heiland, Jakosky, Nettleton), posléze v ruštin� (Loga�ev, Zaborovskij, Gurvi�). 
Nejvýznamn�jší po�in z pohledu �R je vydání u�ebnic Mašína a Válka: P�ehled užité geofyziky pro geology (1966) a Mareše a kolektivu: 
Úvod do užité geofyziky (1979). Posledn� jmenovaná u�ebnice byla v roce 1984 vydána v angli�tin�, a to v nakladatelství D. Reidel 
Publishing Company, A Member of the Kluwer. V osmdesátých letech byly vydány dv� specializované knihy v�nované geofyzikálním 
metodám v hydrogeologii a inženýrské geologii a základ�m hornické geofyziky. Následovala �ada odborných knih i u�ebnic, jejich seznam 
již však není a nem�že být úplný. 
 

Abstract 
This contribution reminds of the 60th anniversary of the founding of the Department of Applied Geophysics on Faculty of Natural 

Sciences, Charles University in Prague. Content of this contribution is memory of professional geophysical literature in the early education 
of geophysicists that studied on universities in the Czech Republic. Basic textbooks have been from the beginning in English (Heiland, 
Jakosky, Nettleton), then in the Russian languages (Loga�ev, Zaborovskij, Gurvi�). Textbooks written by Mašín and Válek: “Review 
of applied geophysics for geologists” (1966) and by Mareš et al.: “Introduction to applied geophysics” (1979) it was the most important 
actions from the perspective of the Czech Republic. Last mentioned textbook has been published in 1984 in English, namely in D. Reidel 
Publishing Company, A Member of the Kluwer. Two specialized textbooks have been in the eighties that were target the geophysical 
methods in hydrogeology and engineering geology and mining geophysics. Publisher in Series of professional books and textbooks 
followed in next years but list of these books is not and of course cannot be complete. 
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1 Úvod 
 V letošním roce (2012) si p�ipomeneme šedesát let od vzniku katedry užité geofyziky na p�írodov�decké fakult� Univerzity Karlovy 
v Praze. Jak vypadala katedra ke konci roku 1952 a v prvních letech její existence je uvedeno v �lánku Jak jsme za�ínali (Müller, 2001). 
Z pohledu tématu tohoto �lánku je t�eba uvést, že v té dob� neexistovala knihovna katedry. Ta se postupn� zapl�ovala podle toho, jak 
vycházely knihy v bývalém Sov�tském svazu. Tyto knihy byly dostupné v �SSR v prodejnách sov�tských knih, a to za velmi nízké ceny. 
Cílem tohoto p�ísp�vku je p�ipomenout si odbornou geofyzikální literaturu v po�átcích výchovy geofyzik� na vysokých školách v �eské 
republice. �lánek je �áste�n� psán jako vzpomínky prof. Karla Müllera, proto má text místy osobní charakter. 
 
2 První u�ebnice 
 Po vzniku katedry bylo možné si vyp�j�it dv� vynikající americké u�ebnice: 
� Geophysical exploration (C. A. Heiland, 1940 a 1946), obr. 1; 
� Exploration geophysics (J. J. Jakosky, 1940 a 1950), obr. 2. 
 

Tyto dv� velmi rozsáhlé n�kolikasetstránkové knihy (1013 a 1195 stran) si bylo možné vyp�j�it jen na omezenou dobu, protože byly 
v republice jen v n�kolika exemplá�ích. Navíc je t�eba p�iznat, že pro za�ínající pedagogy i za�ínající geofyziky byly po teoretické stránce 
zna�n� náro�né.  

Z americké literatury nám nejvíce vyhovovala u�ebnice: 
� Geophysical prospecting for oil (L. L. Nettleton, 1940). 

Zmín�né u�ebnice byly vynikající, ale znalost angli�tiny nebyla dost dobrá, což bylo velkým nedostatkem, který zap�í�i�oval 
nedostate�né porozum�ní textu. B�hem studia se však postupn� znalost angli�tiny zlepšovala. Je pot�ebné si uv�domit, že na sklonku 
p�edvále�né doby a také po válce do roku 1948 se na gymnáziích a st�edních školách preferovala p�edevším francouzština a n�m�ina, 
b�hem války n�m�ina a po válce a zejména po roce 1948 ruština. P�estože období rozvoje užité geofyziky se �áste�n� krylo s druhou 
sv�tovou válkou, n�m�ina se v geofyzice tém�� neuplatnila. Již od druhé sv�tové války se ale mnoho �ech� dobrovoln� u�ilo anglicky, 
rusky pak povinn�. 
 
3 Rusky psané u�ebnice 

V dnešní dob� je vedle �eštiny druhým nezbytným jazykem angli�tina, v po�átcích výuky užité geofyziky (padesátá léta) byla znalost 
ruštiny nesmírn� d�ležitá. V bývalém SSSR totiž vycházelo nejen velké množství p�vodní ruské odborné literatury z geofyziky, ale i �ada 
p�eklad� významné „západní“ literatury do ruštiny.  I když celé �ad�, zejména starších pracovník� d�lala potíže azbuka, mladší pracovníci 
ovládali ruštinu docela dob�e a byli schopni v ruštin� konverzovat ve v�tšin� tehdejších socialistických stát�. V ruském jazyce se konala 
i jednání odborných konferencí a seminá��. Je nutno si uv�domit, že to byly v podstat� jediné možné výjezdy do zahrani�í.  
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Obr. 2 Exploration geophysics (Jakosky, 2. vydání, 1949) 
– ukázkaObr. 1 Geophysical exploration (Heiland, 1946) – ukázka
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Jak již bylo uvedeno, nákup rusky psané literatury probíhal každý týden (tzv. „knižní �tvrtky“) a tak postupn� vznikala nejen 
katedrální knihovna, ale i soukromé knihovny. 

Nelze v krátkosti a úplnosti uvést jednotlivé u�ebnice v ruském jazyce, proto uvedeme jen n�které, a to ty dominantní. Protože 
v tehdejší dob� byl geofyzikální pr�zkum zam��en p�edevším na pr�zkum rudních ložisek a dále pak na vyhledávání a pr�zkum 
roponosných a plynonosných struktur, sehrály nejv�tší roli u�ebnice a knihy o magnetických, geoelektrických a seizmických metodách. 
Z tohoto pohledu je nutno vzpomenout následující t�i ruské knihy: 
� Kurs magnitorazvedki (A. A. Loga�ev, 1955); 
� Elektrorazvedka (A. I. Zaborovskij, N. N. Kuzmina, 1963); 
� Sejsmiceskaja razvedka (I. I. Gurvi�, 1970) – zde existuje i �eský p�eklad z Ústavu užité geofyziky v Brn�, kniha sloužila jako instrukce 

pro terénní seizmická m��ení. 
Z významných praktických pom�cek vzpome�me alespo� Pylajevovy „paletky“. Pracovníci katedry s nimi nau�ili zacházet studenty. 

Vedle zmín�ného pr�zkumu ložisek rud a ropy již od 60. let probíhal rozsáhlý regionální pr�zkum sediment� pomocí metody VES.  Jedin� 
s  pomocí t�chto paletek bylo možno kvantitativn� interpretovat tisíce VES po dobu dobrých 40 let, než vznikly první prakticky využitelné 
po�íta�ové programy.  
 
4 �eské u�ebnice 

Z t�chto podklad� vzniká Úvod do geofysiky autor� J. Boušky a J. Procházky (1954), ve stejném období byla v Bratislav� vydána 
slovensky psaná kniha Geofyzikálne metódy inženierskeho a surovinového prieskumu (1958), jejímž autorem byl K. Svoboda.  

V po�átcích katedry užité geofyziky však naprosto chyb�la u�ebnice, která by byla vhodná jak pro geology, tak i pro za�ínající 
geofyziky. Bylo naprosto b�žné, že geologové považovali geofyziky za m��i�e, kte�í poskytují výsledky m��ení geologovi, který si 
interpretaci nam��ených dat provede sám. P�itom znalost základních v�domostí z fyziky, geofyzikálního princip� m��ení i interpretace byla 
u v�tšiny geolog� velmi slabá. A tak neznalost geofyziky u geolog� diskutované doby má dva extrémy. První typ geolog� byl ke 
geofyzikálním výsledk�m naprosto ned�v��ivý a zprávu o geofyzikálním m��ení p�ikládal jen jako „nepoužitou“ p�ílohu ke svým 
výzkum�m a geologické interpretaci. Druhým extrémem bylo n�kolik geolog�, kte�í naopak v��ili geofyzikální interpretaci „na 100 %“. 
V té dob� sehrálo významnou roli vydání u�ebnice P�ehled užité geofyziky pro geology (Mašín, Válek, 1966), která dle našeho názoru 
m�la na tehdejší dobu velmi vysokou úrove�.  

Z výborných u�ebnic, které také vyšly v prvních dvaceti letech existence katedry užité geofyziky, je vhodné ješt� uvést nap�.:  
� Interpretation theory in applied geophysics (F. S. Grant, G. F. West, 1965, 1968); 
� Principles of applied geophysics (D. S. Paranis, 1972); 
� Handbook of well log analysis (S. J. Pirson, 1963). 
Uvedené knihy a n�kolik dalších sloužily p�edevším pro pedagogické pracovníky a aspiranty. 
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Obr. 3 Knihy a u�ebnice, které zásadním zp�sobem formovaly �eské geofyziky (foto: Kaláb) 
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Pro výchovu geofyzik� a geolog� znamenaly nejvíce u�ební texty, a to jak pro �ádné studium, tak i pro postgraduální studium. 
Zmín�ná postgraduální studia probíhala na p�írodov�decké fakult� UK Praha a na Vysoké škole bá�ské v Ostrav�. Postgraduálních text� 
vyšlo n�kolik desítek a všichni auto�i, jak z �ad pedagog�, tak i oslovených významných pracovník� z praxe a výzkumných ústav�, se 
snažili v nich uplatnit nejmodern�jší poznatky z ruské i západní literatury. 
 Dlouhodobé pedagogické zkušenosti vedly k sepsání n�kolika u�ebnic v �eštin�. Byla to zejména u�ebnice sepsaná kolektivem 
pedagogických pracovník� z Prahy pod vedením prof. Stanislava Mareše (tehdy RNDr., CSc.) s názvem Úvod do užité geofyziky. Tato 
u�ebnice vyšla poprvé v roce 1979 v rozsahu 591 stran; její druhé p�epracovaní vydání vyšlo v roce 1990 v rozsahu 677 stran. Tato 
u�ebnice byla v roce 1984 vydána v angli�tin�, a to v nakladatelství D. Reidel Publishing Company, A Member of the Kluwer (581 stran, 
p�ekladatelé: RNDr. J. Taufer, CSc., H. Zárubová). 
 Z významných u�ebnic ješt� uve�me dv� specializované knihy, a to: 
� Geofyzikální metody v hydrogeologii a inženýrské geologii (S. Mareš et al., 1983), vyšla i v anglické jazykové mutaci; 
� Základy hornické geofyziky (K. Müller et al., 1985). 

Náš vý�et knih zakon�íme p�ipomenutím p�ehledové u�ebnice Principy metod užité geofyziky (Gruntorád et al., 1985). V plánu 
pražské katedry bylo i vydání specializovaných u�ebnic pro jednotlivé metody, vydána však byla pouze jedna u�ebnice: Geoelektrické 
metody pr�zkumu (Karous, 1989). 
 
5 Záv�r 
 V p�ísp�vku nejsou a ani nemohou být vzpomenuty všechny knihy, u�ebnice a skripta za šedesátiletou existenci užité geofyziky na 
p�írodov�decké fakult� Univerzity Karlovy v Praze. M�li jsme úmysl vzpomenout p�edevším ty knihy (obr. 3), které nejvíce p�isp�ly 
k výchov� d�ív�jších generací geofyzik� vychovávaných na zmín�né kated�e, a to jak na úrovni student�, doktorand� i pedagog�.  

V sou�asnosti existuje �ada dalších materiál� r�zného charakteru i úrovn�. A tak si na záv�r položme otázku: „Mají odborné knihy 
a u�ebnice v dnešní dob� internetu a digitalizace význam?“ A zde k zamyšlení odpov�� prof. Müllera: „Domnívám se, že dobrá u�ebnice 
rovn�ž jako dobrá a zajímavá p�ednáška pedagoga pro poslucha�e jsou i nadále nezastupitelné!“ 
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