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K R O N I K A 

Na šesťdes ia t iny u n i v . prof. R N D r . Z d e n k a P o u b u , DrSc . 

V júni 1981 sa dožil šesťdesiatich ro
kov univ. proť. RNDr. Zdenék Pouba, DrSc. 
ve:lúci Katedry ložiskovej geológie Prírodo
vedeckej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. 

Narodil sa 8. júna 1922 vo Zvolene, gymná
zium ukončil roku 1941 v Prahe, ale na vy
sokoškolské štúdiá mohol nastúpiť až po ob
novení činnosti vysokých škôl v Čechách po 
druhej svetovej vojne. Už počas štúdií bol 
pomocným asistentom na geologickopaleonto
logickom ústave prof. R. Kettnera a aktívne 
sa zúčastňoval na geologickom výskume, naj
mä v pražskej časti Barrandienu. Po získaní 
titulu RNDr. roku 1948 sa stal odborným asis
tentom na oddelení ložiskovej geológie, ktoré 
viedol prof. J. Koutek. Z oddelenia roku 1952 
vznikla samostatná katedra a Z. Pouba sa 
stal jej prvým docentom. Po ochorení prof. 
Koutka ho roku 1953 vymenovali za vedú
ceho katedry, ktorú úspešne vedie dodnes. 
Vďaka mimoriadne intenzívnej vedeckový
skumnej a publikačnej aktivite si Z. Pouba 
veľmi rýchlo zvyšoval vedeckopedagogickú 

kvalifikáciu. Titul kandidáta vied získal roku 
1957. riadnym profesorom sa stal roku 1961. 
a titul doktora geologických vied získal roku 
1967. Jubilant sa stal všeobecne uznávanou 
vedúcou osobnosťou československej ložisko
vej geológie. 

Pre vedeckovýskumnú činnosť prof. RNDr. 
Z. Poubu. DrSc. je charakteristická mimo
riadna tematická pestrosť, veľký regionálny 
rozsah. novátorskv prístup. precíznosť 
a metodická všestrannosť. Okrem vlast
ného výskumu ložísk sa v širokej miere 
zaoberal aj riešením geologickej stavby roz
ličných oblastí Českého masívu a Západných 
Karpát, problémami zlomovej a globálnej tek
toniky v aplikácii na Český masív, petrologic
kými a geochemickými otázkami magmatiz
mu a metamorfizmu. využíval geofyzikálne 
poznatky pre širšie geologické a metalogene
tické koncepcie. Niektoré jeho práce sú cen
ným prínosom aj v paleontológii, sedimento
lógii a speleológii. Velku pozornosť venoval 
histórii geológie a baníctva, výučbe geológie 
na vysokých školách, ako aj popularizácii 
geologických poznatkov v širšej verejnosti. 
Veľmi významnú úlohu pri výchove mladých 
geológov zohrala a zohráva jeho rozsiahla 
a precízna metodická príručka Geologické 
mapovaní (Praha. ČSAV 1959. 524 s.). 

Z problematiky geológie ložísk nerastných 
surovín možno z množstva jubilantových prác 
vyzdvihnúť z prvej etapy súbor o geológii a 
nerudných surovinách plzenskej panvy, o geo
lógii a rudnvch výskytoch Muránskej planiny 
a priľahlej oblasti Horehronia, o rudných lo
žiskách Jašenie a Magurka v Nízkych Tat
rách. Zároveň začal a v druhej etape zavŕšil 
dlhodobý systematický výskum stavby rud
ných ložísk Hrubého Jeseníka. V ďalšej etape 
venoval pozornosť prvoradým problémom 
metalogenetického vývoja Českého masívu, 
ako je polycyklickosť a zonálnosť plutogénnej 
mineralizácie, úloha hlbokej stavby a trans
krustálnych zlomov pre distribúciu rudných 
ložísk a vzťah metalogenézy k hlavným ele
mentom globálnej tektoniky. 

V poslednom desaťročí ďalej rozšíril kom
plexný výskum stratiformných rudných kon
centrácií na rozsiahlu oblasť českého protero




