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K R O N I K A 

Naši jubilanti 

RNDr. Kamil Bílek, CSc , sa dožil sedemdesiatich piatich rokov 

Kamil Bílek sa narodil 25. 12. 1909 v Ra-
dejove, okr. Hodonín, ako syn učiteľa, ktorý 
padol v prvej svetovej vojne (roku 1915). 
Bol nadaným a usilovným žiakom a štu
dentom, už v mladosti začal prejavovať 
hlbší vzťah k prírodným vedám, ale pretože 
rodina nemala dostatok prostriedkov na ob
živu (matka zomrela roku 1930 a v rodine 
boli tri deti), rozhodol sa po maturite na kla
sickom gymnáziu pôsobiť ako učiteľ na zá
kladných školách. Popri učiteľskom povolaní 
študoval na Prírodovedeckej fakulte v Brne. 
Tu roku 1948 obhájil rigoróznu prácu z geo
lógie a paleontológie a získal titul RNDr. 
V tom čase už pôsobil ako profesor gymnázia 
v Bŕeclavi a neskôr v Znojme. Roku 1951 
nastúpil ako geológ závodu v Štefanove a 
odvtedy je verný svojej veľkej láske — rop
nej geológii dodnes. 

Kamil Bílek postupne pracoval v rozlič
ných funkciách vo viacerých závodoch rop
ného priemyslu. Popri práci nezabúdal ani na 
systematické prehlbovanie svojich vedomostí, 
a pretože prieskum v ropnej geológii si ťažko 
predstaviť bez využívania aplikovanej geofy
ziky, študoval ju v rokoch 1954 až 1959 na 
Geologickogeografickej fakulte Karlovej uni
verzity v Prahe. V rokoch 1958 až 1962 pô
sobil ako hlavný geológ závodu v Malackách 
a potom až do roku 1968 v rovnakej funkcii 
v Gbeloch. V tých rokoch s obdivuhodným 
úsilím a veľmi cieľavedome budoval geolo
gické pracoviská závodov, a to často v ťaž
kých prevádzkových podmienkach a pri kaž
dodennom riešení úloh a problémov so za
bezpečovaním prieskumu aj ťažby. Roku 1962 
obhájil v Geologickom ústave SAV v Bra
tislave kandidátsku dizertačnú prácu zo stra
tigrafie spodného miocénu viedenskej panvy. 
V podniku Nafta Gbely pracoval až do roku 
1976, a to najprv ako geologický námestník 
a neskôr ako vedúci geologického prieskumu. 
Neutíchajúca pracovná aktivita a ustavičný 
záujem o rozvoj ropnej geológie priviedli ju
bilanta na generálne riaditeľstvo Naftového 
a plynárskeho priemyslu (koncern Bratisla
va) kde bol v rokoch 1976 až 1982 vedúcim 
geológom. Jeho pracovný zápal a vitalita ne
utícha ani dnes a ako vedecký pracovník Naf
toprojektu sa aktívne zapája do riešenia vý
skumnej úlohy Optimalizácia riadenia geolo
gickoprieskumných prác na ropu a zemný 
plyn. 

RNDr. Kamil Bílek, CSc, s výsledkami 
svojho bádania oboznamoval odbornú verej
nosť formou referátov a prednášok a radom 
štúdií v odborných časopisoch, ale prevažná 
časť jeho prác má podobu manuskriptiv. 
Lenže aj dnes isto každý, kto sa chce bližšie 
zoznámiť s ložiskami prírodných uhľovodíkov 
u nás, siaha po jeho monografickej práci Lo
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žiská ropy a plynu slovenskej časti vieden
skej panvy (Mineralia slov., 2, 5—6, s. 399 až 
498). Doteraz vypracoval a sčasti publikoval 
okolo 200 projektov, návrhov a správ prie
skumného charakteru. 

Pri tomto významnom jubileu ťažko struč
ne opísať výsledky dlhoročnej, aj keď mono
tematickej prieskumnej činnosti dr. K. Bíl
ka, CSc, ale treba uviesť a vyzdvihnúť aspoň 
hlavné úspešné výsledky práce jubilanta. 
S plným vedomím toho, že je málo ložísk 
ropy a zemného plynu vo viedenskej panve, 
ktorých by sa jeho činnosť nejakou formou 
netýkala, a to či už ako prieskumného geo
lóga alebo vedúceho pracovníka, uvádzame 
stručne aspoň ložiská, na ktorých prieskume 
sa priamo a úspešne rozhodujúcou mierou 
zúčastnil. Objavil ložisko Petrova Ves v kar
pate, sledným prieskumom rozšíril plochu a 
známe zásoby ložiska Štefanov, našiel pokra
čovanie ložiska Brodské (smerom na S). Vý
znamne sa zúčastňoval na riešení a prie
skumnom vŕtaní ložiska Láb, Vysoká, Malac
ky a Jakubov. Treba pripomenúť, že išlo 
c najväčšie a najvýznamnejšie ložiská zem
ného plynu v ČSSR v celej histórii jeho ťaž
by u nás. Prispel k objaveniu ložiska Su
chohrad — Gajary, našiel jeho pokračovanie 
V panóne smerom na S a objavil plynovú 
čapicu ropného ložiska Gajarybáden. Aktív
ne sa zúčastnil na objavoch a vyriešení stav
by ložiska Závod a Studienka. Medzi veľké 
zásluhy dr. Bílka, CSc, patrí objavenie ložísk 
v oblastiach, v ktorých sa ako v neperspek
tívnych prieskum už zastavil. Išlo o ložisko 
Cunín a Týnec. Významným úspechom bol 
aj objav ložiska ropy a tzv. Bpola v bádene 
gbelskocunínskej kryhy. Z radu ďalších zá
sluh možno spomenúť aj podiel jubilanta na 
riešení stavby predneogénneho podložia vie
denskej panvy v oblasti Borský Jur, Závod a 
Studienka, ako aj flyšu v oblasti CunínTý
nec. Úspešne pracoval aj na riešení geolo
gickej stavby ložiska Hrušky, a to z hľadiska 
prípravy výstavby podzemného zásobníka 
plynu, ktorý na tejto lokalite dnes už úspeš
ne funguje. V posledných rokoch venoval 
dr. Kamil Bílek, CSc, veľké úsilie súbornému 
spracovaniu ložísk prírodných uhľovodíkov vo 
viedenskej panve V práci Komplexné nafto
vogeologické zhodnotenie ložísk vo vieden
skej panve (404 s. a 281 geologických profilov 
a mapových príloh). Je to najpodrobnej
šie a najdôkladnejšie spracovanie tejto 
našej najvýznamnejšej roponosnej a plyno

nosnej oblasti z hľadiska ropnej geológie. 
Okrem gnozeologického hľadiska treba vy
zdvihnúť, že jeho práca vyúsťuje do konkrét
nych praktických návrhov na ďalšie vedenie 
prieskumu s perspektívou objaviť akumulácie 
ropy a zemného plynu, ktoré naše národné 
hospodárstvo tak veľmi potrebuje. 

Dlhoročné pracovné úsilie a dosiahnuté vý
sledky jubilanta boli právom viackrát pri 
rozličných príležitostiach spoločensky ocene
né. Roku 1960 dostal rezortné vyznamenanie 
Najlepší pracovník geologickej služby, roku 
1962 čestný odznak ministra, roku 1964 štát
ne banícke vyznamenanie Za pracovnú ver
nosť a roku 1979 Červenú hviezdu práce. Nie
koľkokrát mu udelili aj čestné uznania 
ČSVTS. V uplynulých rokoch posúdil aj 
množstvo projektov a správ geologického 
prieskumu, ako aj viaceré príspevky do od
borných časopisov. Pôsobí aj pedagogicky ako 
konzultant diplomových prác študentov geo
lógie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Ko
menského. Pri svojej bohatej profesionálnej 
činnosti sa stále aktívne zaujímal a aj dnes 
zaujíma o spoločenské a športové dianie 
u nás. Hodno spomenúť, že sa zúčastnil v od
boji za II. svetovej vojny, je aktívnym čle
nom Zväzu protifašistických bojovníkov, 
funkcionárom ČSVTS, členom Slovenskej 
geologickej spoločnosti, Geologickomineralo
gickej spoločnosti v Brne atď. Pri tejto prí
ležitosti nemožno nespomenúť ani jeho ne
sporne vynikajúce športové výsledky, ktoré 
v ostatných rokoch dosiahol ako ľahkoatle
tický veterán na európskych majstrovstvách 
(Helsinki 1980, Štrasburg 1982 a Brighton 
1984). Aj v súčasnosti je držiteľom európ
skych rekordov vo svojej vekovej kategórii 
v behu na 100 m a v skoku do diaľky. 

RNDr. Kamil Bílek. CSc, patrí medzi po
predných znalcov geológie neogénu vieden
skej panvy u nás. Napriek sedemdesiatim 
piatim rokom, ktorých sa dožíva v plnej fy
zickej a mentálnej sviežosti, ktorú by mu 
mohli závidieť aj omnoho mladší kolegovia, 
má do budúcich rokov smelé pracovné plány. 
Sme presvedčení, že pri jeho životnom eláne 
sa mu ich aj podarí splniť. Pri príležitosti vý
znamného životného jubilea želáme RNDr. Ka
milovi Bílkovi. CSc. do ďalších rokov pevné 
zdravie, dobrú životnú pohodu, nové úspechy 
na prospech našej ropnej geológie, ako aj do
terajšiu pracovnú energiu a sviežosť. 

Ján Bienik 


