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Na rozdíl od vlastní Moravy bylo v dŕí
véjších dobách opavské a téšínské Slezsko 
oblastí pomerné málo mineralogický pro
zkoumanou. Chýbal systematický základní 
mineralogickotopo;;rafický výzkum, i když 
byly k dispozici nékteré souhrnné publi
kace a mineralogické monografie i články 
o rudních i nerudních ložiskách této ob
lasti. Pomerne málo byly z vlastního mi
neralogického hledíska zkoumány Nízky 
Jeseník. Moravskoslezské Beskydy a je
jich podhúrí s karbonských základen, pi
rritickotéšínitické vyvreliny a minerály 
geologicky mladších sedimentu. Od r. 
1945 byly podstatné rozhojnený vedomosti 
z topografické mineralógie Slezska dík 
obnove dolovaní a prospekce na nerostné 
suroviny zejména v Hrubém a Nízkém 
Jeseníku a Rychlebských horách, jíž se 
velmi podstatnou mérou zúčastnil dr. To
máš Krutá. Velikou zásluhu si získal prá
va tím, že shromáždíl s neobyčejnou píli 
z této oblasti obrovský mineralogický ma
teriál, který mu posloužil jako podklad 
k sepsání posuzované knihy. Tento mate
riál je nyní uložen v Moravskom :nuzeu 
v Brng, kde dr. Krufa od r. 1945 pracuje. 

V knize se autor kriticky vyrovnal 
s velkým množstvím dat o slezských ne
rostech a jejich literature. Velmi užitečná 
je kapitola o dejinách slezské mineralógie 
a o odbornicích, kteŕí v této oblasti pú
sobili, a seznam literatúry s 1400 literár
r.ími odkazy (autor sám prispel 56 člán
ky!). Jádrem knihy je kritický popis jed
notlivých nerostú podlé nalezišť. "J pro
slulých lokalít, véznamných ekonomicky, 
zvlášté u dolu a lomú, je stručný, ale ná
zorný pfehled histórie dolovaní a exploa
tace nerostných surovín. Častá jsou i geo
logická data týkající se lcžisek nerostných 
surovín i celých jejich revíru a slezských 

zlatých rýžovisek. U uékterých lokalít 
nájdeme i nejnovéjší údaje o pruzkúmu, 
jinak nepublikované. Ovšem nejde zde 
jen o nerosty z rudních ložisek, ale i o 
nerosty z ložisek koustobiolité (ostravsko
karvinská pánev, lokalita Uhelná u Javor
níka) i z ostatních ložisek úžitkových ne
rostú a hornin, jako jsou ložiska vápence, 
dekoračních kamenú ,mramory), kfemene 
— kfištálú ,kde jsou udána a vítaná tech
nologická data i chemické analýzy. U jed
notlivých nerudních ložisek nájdeme de
jiny téžby (rašelina u Vidnavy, ložiska 
taméjší kaolinické zeminy s technologic
kými analýzami). Aktuálni jsou mineralo
gická data o nerostech získaných pri též
bé radioaktivních surovín v Rychlebských 
horách a ovšem i údaje o Benešové 
a zvlášté o Zlatých Horách, bohatých 
mineralogický, které predstavuj! aejvétší 
slezské polymetalické ložisko s obsáhlou 
histórií a velmi nádejnou budoucností. 
Z lokalít mineralogický významných vy
niká slavná lokalita Žulová, obsahující 
mimo jiné dejiny težby r>lezské žuly a ka
menického prúmyslu. 

Tretí díl knihy je seznam nerostú 
s výčtem jejich nalezišť podlé jednotli
vých obcí. Stručnejší je čtvrtý díl: seznam 
opustených dolu a dolu v provozu podlé 
kovu a jiných minerálních surovín. Rov
néž významná je ilustrační časí knihy. 
Obrazové prílohy mají charakter doku
mentu: obrazy dolu, lomfl, kutných dôl, 
pfírodních i umelých odkryvú í pekných 
ukázek fotogenických minerálu a jejich 
drúz. Samostatnými prílohami jsou mapy 
ložisek rud a nerostných surovín a ne
rostná nalezišté slezské oblasti. 

Kniha „Slezské nerosty a jejich litera
túra" je velmi záslužné a užitečné kom
pendium, dobfe psané, Kde najdou spo
lehlivé poučení nejen špecialista — mine
ralogové, geologové. rnontanisté a muzeo
logové, ale i milovníci kamenné prírody 
vubec. A to poučení nejen o minerálech 
a jejich nalezištích. ale i o dejinách téžby 
jednotlivých dúlních provozu, rudních, ne
rudních i lomarských. Kniha si svým vý
znamem pro teórii a praxi, bohatstvím dat, 
které obsahuje, zaslouží oprávneného 
uznaní. 
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