
František Čech sa narodil 14. decembra 
1929 v Skalici (okr. Senica). Gymnázium 
ukončil v roku 1949 a vysokoškolské štú
dium absolvoval na Prírodovedeckej fa
kulte UK v Bratislave a v Bukurešti 
'Inštitút Petrol si Gaze) v rokoch 1949—1954. 

Po skončení štúdií začal v roku 1954 
pracovať v Cs. naftových závodoch v Ho
doníne. V tom istom roku bol prijatý na 
PFUK za interného vedeckého ašpiranta 
v odbore geológia ložísk nerudných np

Štvrfstoročná pedagogická a vedecká 
práca doc. Ing. F. Čecha, CSc, bola orien

tovaná na nerudné nerastné suroviny a geológiu kaustobiolitov. Z tejto oblasti publi
koval viac ako 30 vedeckých prác, je spoluautorom vysokoškolskej učebnice (Zor
kovský et al.: Ložiská nerastných surovín a ich prieskum) a spoluautorom odbor
ných slovníkov z geológie a baníctva. 



Pri hodnotení doterajšej životnej cesty jubilanta sa nemožno nezastaviť pri jeho 
odbornej a organizačnej práci v krajinách Latinskej Ameriky, lebo tam ako jeden 
z prvých začal šíriť dobré meno slovenskej geológie. 

V rokoch 1960—1961 pracoval pri výskume cementových surovín v Zápale (pro
vincia Neuquen) v Argentíne. V rokoch 1961—1964 pracoval ako expert Ministerstva 
školstva a kultúry na Kube a na urúverite v Havane založil geologickú ťakultu. 
Prednášal aj o ložiskách nerastných surovín a zameriaval sa na výskum ílov (žiaru
vzdorných, keramických a bentonítov) a granátov z granatických amfibolitov lokality 
Valle de dos Hermanos atcľ. 

V roku 1970 absolvoval 3mesačný študijný pobyt na Universidad de Chile, kde 
prednášal ložiská nerudných nerastných surovín a viedol diplomantov. V re>ku 
1972—1974 bol opäť v Chile a pracoval vo vládnej organizácii Corporacion de Fo
mento y de la Produccion pri prieskume nerastných surovín — rúd, nerúd a kausto
bíolitov. 

Vysoko treba hodnotiť skutočnosť, že popri svojej odbornej činnosti jubilant vy
konal kus práce v rozličných straníckych, spoločenských a odborných funkciách. 
Spomenieme len niektoré: člen CZV KSS pri PFUK v Bratislave, predseda a člen 
ZO KSS pri PFUK v Bratislave, predseda výboru ZO KSS čs. expertov na Kube 
a ďalšie. Pracoval a pracuje ako člen vedeckej rady PFUK, člen komisií pre obha
jobu rigoróznych a kandidátskych prác, člen vedeckej rady Geologického ústavu 
PFUK, predseda komisie pre vedu a výskum, predseda edičnej komisie PFUK, pred
seda knižničnej komisie, vedúci geologickej sekcie a v ďalších funkciách. Od roku 
1976 je prodekanom pre vedu a výskum na PFUK. 

Vysoko oceňujeme jubilantov tvorivý prístup k riešeniu výskumných problémov 
a súdružský vzťah k spolupracovníkom. 

Do ďalších rokov želá celá geologická verejnosť jubilantovi doc. Ing. F. Če
chovi, CSc, pevné zdravie a tvorivý elán. 

František Vetrík 
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